הזמנת רכש
4500502475
4500537472
4500685637
4500494503
4500563319

תאריך יצירת
מקומי כולל מע"מ והצ
הספק
במטבע
ערך ההזמנה כולל מטבע ביצוע חשבוניות שם
ההזמנה
מע"מ
גוטליב,גרא,אנגל חפץ 14/02/2011
73,005.75
ILS
84,686.69
09/06/2011
אוניברסיטה העברית
50,495.44
ILS
50,495.44
 206,743.32אדקיט (ישראל) בע"מ 23/09/2012
ILS
206,743.05
20/01/2011
אברמזון יורם ושות
13,340.00
ILS
50,858.00
לשכת הפירסום הממשלתי06/09/2011
77,805.28
ILS
85,000.00

טקסט כותרת
הזמנה בדיעבד עבור תשלום ליועץ
החזר הוצאות לתקציב המחקר של פרופסור שישינסקי באונ
הזמנה עבור תשלום בדיעבד לחברת אדקיט בנושא מכרז פו
מתן ייעוץ וליווי מקצועי לצוות תמ"ת באגף תקציבים ב
עבור תקציבים -יצוע מחקר על ידי לפ"מ לעידוד התעסוקה
ב"עבודות התחזוקה" במלונות באילת.

4500566464
4500575415

50,781.75
252,756.00

ILS
ILS

31,479.00
246,069.60

זומר דליה
קרבץ יוסף

18/09/2011
30/10/2011

4500575415

218,064.00

ILS

132,077.40

קרבץ יוסף

30/10/2011

4500663378

500,000.00

ILS

336,058.08

עדליא  -ייעוץ כלכלי בע"מ03/07/2012

4500711402

504,273.50

ILS

242,895.89

עדליא  -ייעוץ כלכלי בע"מ05/12/2012

4500715091
4500725336

166,330.11
999,999.94

ILS
ILS

165,672.01
899,999.54

12/12/2012
דלויט טכנולוגיות מידע ישראל בע"מ
30/12/2012
שלדור בע"מ

4500509343
4500558043

599,999.99
2,000,034.78

ILS
ILS

602,021.01
918,683.27

עדליא  -ייעוץ כלכלי בע"מ09/03/2011
16/08/2011
פז כלכלה והנדסה  1996בע"מ

4500560394
4500636366
4500667106

1,276,000.00
216,972.24
999,998.88

ILS
ILS
ILS

918,047.43
214,246.00
873,851.54

24/08/2011
שלדור בע"מ
אדקיט (ישראל) בע"מ 03/04/2012
15/07/2012
פז כלכלה והנדסה  1996בע"מ

4500674086
4500702905
4500710331

638,999.99
1,160,960.38
722,130.50

ILS
ILS
ILS

07/08/2012
 644,508.00שלדור בע"מ
15/11/2012
 1,160,960.83שלדור בע"מ
03/12/2012
 640,468.06פז כלכלה והנדסה  1996בע"מ

4500724414

99,888.73

ILS

99,744.51

עדליא  -ייעוץ כלכלי בע"מ27/12/2012

4500725258
4500725299

257,400.00
999,999.94

ILS
ILS

232,000.00
383,865.43

30/12/2012
דלויט טכנולוגיות מידע ישראל בע"מ
30/12/2012
ג'י.אס.אי מחקר אנליטי וממשל תאגידי

4500725403

1,999,999.99

ILS

 1,011,902.88אורבניקס בע"מ

30/12/2012

4500518980
4500652319
4500664091

216,907.01
700,000.03
1,512,820.42

ILS
ILS
ILS

די ויז'ן בע"מ4 -
89,814.80
 693,217.96די ויז'ן בע"מ4 -
 1,493,135.49שלדור בע"מ

07/04/2011
30/05/2012
04/07/2012

המשך רגולצייה בתשתיות .תקופת החוזה המקורי מיום 12
הזמנה תשלום בדיעבד לחברת שלדור
ייעוץ כלכלי בתחום התכנון ,הפיתוח ,הבנייה ונושאים נוספים
בתחום הנדל"ן.
הזמנה עבור תשלום בדיעבד לחברת עדליא בנושא שילטון
מקומי
הזמנה התקשרות לתוכניות עבודה
הזמנה עבור ייעוץ בנושא משק האנרגיה (חשמל ,גז טבעי
ודלקים)
שירותי יעוץ כלכלי אסטרטגי וארגוני לאג"ת בנושא אשכולות
אזוריים ושיתופי פעולה בין רשויות מקומיות.
מתן שירותי ייעוץ למעבר צה"ל לנגב
מימוש אופציה ראשונה מתן שירותי ייעוץ למעבר צה"ל לנגב.
הזמנה עבור אגף התקציבים .תחרותיות ורגולציה בענף הרכב.

4500686150
4500534249

349,999.99
639,999.99

ILS
ILS

349,999.16
339,600.00

24/09/2012
שלדור בע"מ
עדליא  -ייעוץ כלכלי בע"מ01/06/2011

4500588173
4500664091

268,093.98
1,999,999.96

ILS
ILS

268,093.98
500,000.10

שלדור בע"מ
שלדור בע"מ

רגולצייה בתשתיות.
הזמנה עבור אגף התקציבים .שירותי ייעוץ לועדת מחירים
בנושא חוק האריזות.
ייעוץ בנושא קידום התחרות בתחום הסלולר
הזמנה עבור אגף התקציבים .תחרותיות ורגולציה בענף הרכב.

4500615693

762,930.88

ILS

4500565878

290,000.00

ILS

4500694256
4500485522
4500674355

140,730.09
8,500,000.00
1,879,999.29

ILS
ILS
ILS

הזמנה עבור אג"ת .מתן ייעוץ מקצועי בנושא רמת התחרותיות
 750,000.00מוניטור קומפני יעוץ בע"מ08/02/2012
והמחירים בתחום מוצרי המזון
מתן שירותי ייעוץ לועדת ההיגוי לשיפור וייעול תהליכי עסקים
15/09/2011
 239,738.42קו פרויקט יעוץ הנדסי בע"מ
בישראל.
ייעוץ לוועדת היגוי לתהליכי שיפור עשיית עסקים
24/10/2012
 136,154.20קו פרויקט יעוץ הנדסי בע"מ
יעוץ לנושא ייעול רגולצייה לאגף תקציבים
 6,026,661.58התעשיה הצבאית לישראל בע"מ
2010-2012
ייעוץ הכנת תוכנית מתאר לפינוי קרקע לאגף תקציבים
2011-2012
גיזה זינגר אבן בע"מ
0.00

01/12/2011
04/07/2012

עריכה לשונית של חוברת עיקרי תקציב המדינה לשנת 201
הזמנה עבור ייעוץ לבקרת תכנית האב להעברת חטיבת
מערכות חימוש של התעשייה הצבאית לישראל בע"מ ממתחם
השרון.
הזמנה עבור ייעוץ לבקרת תכנית האב להעברת חטיבת
מערכות חימוש של התעשייה הצבאית לישראל בע"מ ממתחם
השרון.
הזמנה התקציבים .יועץ מקצועי לוועדה לבחינת התחרותיות
בשוק המלט.
הזמנה התקציבים .יועץ מקצועי לוועדה לבחינת התחרותיות
בשוק המלט.
הזמנה עבור תוכניות עבודה
הזמנה עבור אג"ת -מכרז פומבי  11/2012למדיניות ממשלתית
לתמיכות בחקלאות.
יעוץ בנושא שלטון מקומי
ייעוץ כלכלי בתחום התכנון ,הפיתוח ,הבנייה ונושאים נוספים
בתחום הנדל"ן.
מכרז ייעוץ נושאי רוחב צוות תשתיות.
הזמנה עבור תשלום בדיעבד לחברת אדקיט בנושא מידענות
הזמנה .המשך להזמנה .45/558043ייעוץ כלכלי בתחום
התכנון ,הפיתוח ,הבנייה ונושאים נוספים בתחום הנדל"ן.

