בס"ד

קבלנים וספקים הרשאים להשתתף במכרזי זוטא של עיריית רחובות
 (1אספקה בניה ותחזוקת מזרקות בריכות נוי וצמחיית מים.
 (2אספקה והנחת דשא סינטטי.
 (3אספקה והתקנת משטחי גומי עפ"י תקן למתקני משחקים.
 (4אספקה והתקנת מתקני כושר בגנים ציבוריים.
 (5אספקה ופיזור חול במתקני משחק וגינות ציבוריות.
 (6אספקה ותחזוקה למתקני משחק וריהוט לגנים ציבוריים.
 (7אספקה ותחזוקת ציוד כיבוי אש.
 (8אספקת ארוחות מוכנות.
 (9אספקת דגלים ושרשראות קישוט.
 (10אספקת חומרי ומוצרי ניקיון.
 (11אספקת טונרים וראשי דיו.
 (12אספקת לבידי עץ.
 (13אספקת מוצרי חשמל ביתיים.
 (14אספקת מתקני משחק לגני ילדים ובתי ספר.
 (15אספקת פרופילי ברזל לסוגיו.
 (16אספקת פרחים עונתיים.
 (17אספקת ציוד אינסטלציה.
 (18אספקת ציוד חשמל.
 (19אספקת ציוד למעבדות בבתי הספר.
 (20אספקת ציוד משרדי ומוצרי נייר.
 (21אספקת ציוד ספורט.
 (22אספקת ציוד תקשורת.
 (23אספקת ריהוט לבתי ספר וגני ילדים.
 (24אספקת ריהוט משרדי מוסדי.
 (25בדיקת קרינה אלקטרומגנטית.
 (26בטיחות בתנועה.
 (27ביצוע ספירת ציוד וסימון האינוונטר.
 (28ביצוע עבודות תקשורת.
 (29גיזום עצים וחיתוך שורשים ברחבי העיר ובמוסדות חינוך.
 (30גינון והשקיה.
 (31הדבקת ריצוף –  ,.PVCשטחי קיר ,פרקט.
 (32הדפסת דברי דפוס.
 (33התזת טיח אקוסטי לתקרות כולל מקלטים.
 (34התקנה ואחזקת מערכת טלויזיה במעגל סגור.
 (35התקנה ואחזקת מצלמות.
 (36התקנה ואספקת מערכות כריזה ואזעקה.
 (37התקנת גדרות מסוגים שונים וסורגים.
 (38התקנת ותחזוקת כבישים ומדרכות.
 (39התקנת פרגולות.
 (40ייצור ושיפוץ משאבות.

קבלנים וספקים הרשאים להשתתף במכרזי זוטא של עיריית רחובות
 (41יצור לוחות חשמל.
 (42מוסכים לתיקוני רכב.
 (43מזגנים ומיזוג אויר מרכזי.
 (44מחיצות גבס ותקרות אקוסטיות.
 (45מכירת מכוניות יד שניה.
 (46מפעלים לגלוון.
 (47מפעלים לצביעה בתנור.
 (48ניקיון במוסדות העירייה.
 (49ספקי אינטרנט.
 (50ספקי הצללה וסככות מעל מתקני משחק בגנים ציבוריים.
 (51עבודות אלומיניום וזגגות.
 (52עבודות חשמל ובניין.
 (53עבודות חשמל ותאורת רחוב.
 (54עבודות מסגרות.
 (55עבודות נגרות אומן.
 (56עבודות צבע.
 (57עבודות שיפוצים בבניין.
 (58עבודות שיש.
 (59עבודות שמירה ואבטחה.
 (60ציוד בטיחות והרמה.
 (61ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים פקסים ומדפסות.
 (62ציוד טכני ,כלי עבודה ידניים ו/או מכנים ו/או חשמליים.
 (63קבלני מחשוב והשקיה.
 (64רכש ואספקה של מחשבים ושרתים.
 (65רכש ואספקת ציוד תקשורת וביצוע עבודות תקשורת מחשבים.
 (66רכש ואספקת תוכנות מדף ופיתוח תוכנה.
 (67שילוט.
 (68שירותי הסעות והובלה.
 (69שרותי הובלה.
 (70שרותי טרקטור עם סל הרמה.
 (71שרותי מנופים.
 (72שרותי ניקיון בבתי ספר.
 (73שרותי עגלות גרירה.
 (74שרותי תיקון ציוד בטיחות אישי.
 (75שרותי תמיכה בתקשורת מחשבים.
 (76תיקוני גגות ,איטום גגות ומקלטים.
 (77תמיכה בציוד מחשוב.

