מס'
סידורי

הזמנת רכש

תאריך יצירת
הזמנה

ערך הזמנה
כולל מע"מ
בש"ח
₪ 51,597
₪ 54,172

ביצוע בפועל
כולל מע"מ
בש"ח
₪ 43,848
₪ 40,629

שם הספק

₪ 59,000

₪ 41,180

₪ 61,360
₪ 62,524
₪ 64,947

₪ 42,043
₪ 62,524
₪ 57,904

₪ 67,280
₪ 75,600

₪ 67,280
₪ 70,384

₪ 77,764
₪ 78,334

₪ 69,440
₪ 7,011

₪ 87,000
₪ 88,275

₪0
₪ 37,871

₪ 88,500

₪ 56,550

₪ 92,800

₪0

₪ 92,800
₪ 104,457

₪ 92,800
₪ 104,457

תכנון וליווי פרויקט באתר שרתי גורם מאשר ממשלתי ירושלים
תכנון וליווי פרויקט התאמת דיור עבור רשות האוכלוסין מגדל העיר
ירושלים
ניהול מאגר קבלנים מוכרים לביצוע עבודות בינוי עבור הממשלה
תכנון וליווי פרויקט התאמת דיור עבור בית הדין הרבני בחיפה
מעקב ושמירה תכנונית של זכויות המדינה בנכסיה והגשת ערערים
והשגות בתחום התכנון והבניה
תכנון וליווי פרויקט שיפוץ קומה  2במרכז למיפוי ישראל תל אביב
תכנון וליווי פרויקט שיפוץ התחנה המטאורולוגית בבית דגן
ארנונה עבור מבנה המכון לפריון עבודה תל אביב
תכנון וליווי פרויקט התאמת דיור עבור המרכז למיפוי ישראל תל אביב

₪ 112,487
₪ 133,986

₪ 103,437
₪ 127,692

₪ 141,967
₪ 142,783
₪ 145,138

₪ 34,957
₪ 142,238
₪ 38,054

₪ 152,041
₪ 163,313
₪ 175,000
₪ 185,437

₪ 98,215
₪ 163,173
₪ 175,000
₪ 179,464

טיפול בחיובי מיסוי עירוני אגרות והיטלים
תכנון וליווי פרויקט שיפוץ במשרד המדע שייח גראח ירושלים
תכנון וליווי פרויקט שיפוץ בית ג'נרלי עבור רשות האוכלוסין בירושלים

₪ 208,800
₪ 209,569
₪ 214,979

₪ 160,985
₪ 208,921
₪ 214,313

תכנון וליווי פרויקטים-שיפוץ חדר מחשב בניין (משרד האוצר)
אדם  -עמית תשלובת יעוצית בע"מ
האנרגיה בירושלים
הכנת מכרז ושרותי יעוץ בתחום טלפוניה
סנסקום ייעוץ וניהול פרויקטים בע"מ
תכנון וליווי פרויקט שיפוץ המרכז למיפוי ישראל  -עבודות מיזוג בתל
אדם  -עמית תשלובת יעוצית בע"מ
אביב
אביב  -ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ תכנון וליווי פרויקט התאמת דיור למשרדי ממשלה שונים במגדלי
הבירה בירושלים -חדרי מחשוב ותקשורת
תכנון וליווי פרויקט הנגשת מרכז להכשרה מקצועית בהתאם לחוק
אדם  -עמית תשלובת יעוצית בע"מ
שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
תכנון וליווי פרוגרמות לבינוי קריות הממשלה ומוסדות ציבור במינהלת
איתקה פיתוח עסקי ואישי בע"מ
תנופה.
ייעוץ וליווי מינהלת הבינוי בנושאים כלכליים ומתן חוות דעת כלכליות
סקטון  -ניהול ויזמות בע"מ
וכן פיקוח ומעקב על מערך החניונים בפריסה ארצית.
תשלום עבור ניהול מאגר קבלנים מוכרים לעבודות עבור הממשלה
מרטנס הופמן יועצים לניהול בע"מ
תשלום עבור שירותי ניהול נכסי המקרקעין של המדינה הכוללים בין
א.ש.ד .ניהול נכסים ( )1993בע"מ
היתר מכר נכסים ,השכרה נכסים ריקים ,הסדרה ורישום נכסים על
שם המדינה וטיפול בפינוי אתרים זמניים של מנהלת תנופה

₪ 221,047

₪0

₪ 221,250
₪ 253,556

₪ 166,750
₪ 253,556

₪ 263,835

₪ 261,580

₪ 319,211

₪ 252,754

₪ 351,000

₪ 164,256

₪ 361,920

₪ 361,920

₪ 366,036
₪ 383,450

₪ 329,846
₪ 344,792

₪ 399,149
₪ 406,000

₪ 357,452
₪ 269,990

₪ 406,000

₪ 142,390

₪ 412,596

₪ 390,685

₪ 415,000
₪ 417,600
₪ 455,244
₪ 460,925

₪ 415,000
₪ 334,915
₪ 448,814
₪ 243,744

₪ 473,068
₪ 526,500

₪ 7,788
₪ 412,032

₪ 531,000
₪ 580,000

₪ 100,215
₪ 580,000

1
2

4500549943
4500521992

 19/07/2011מרטנס הופמן יועצים לניהול בע"מ
 27/04/2011סגלוביץ ערן

3

4500496784

 26/01/2011ולטמן אהרן (רוני)

4
5
6

4500539437
4500575802
4500583266

 16/06/2011לאופר פרץ אלון
 31/10/2011מרטנס הופמן יועצים לניהול בע"מ
 21/11/2011אדם  -עמית תשלובת יעוצית בע"מ

7
8

4500573717
4500586382

 24/10/2011קצב מהנדסים יועצים בע"מ
 28/11/2011עזרה ובצרון חברה לשכון בע"מ

9
10

4500586420
4500576319

 28/11/2011אדם  -עמית תשלובת יעוצית בע"מ
 01/11/2011אדם  -עמית תשלובת יעוצית בע"מ

11
12

4500591502
4500540930

 07/12/2011קבוצת העתקות בע"מ
 21/06/2011א .אפשטיין ובניו ( )1995בע"מ

13

4500529845

 23/05/2011איי.אי.אס מערכות מתקדמות לאנרגיה
בע"מ

14

4500562990

 06/09/2011ז.כ .למדידות והנדסה בע"מ

15
16

4500576479
4500498197

01/11/2011
31/01/2011

17
18

4500581382
4500587889

15/11/2011
01/12/2011

19
20
21

4500577084
4500540915
4500488031

 02/11/2011מרטנס הופמן יועצים לניהול בע"מ
 21/06/2011לביד הנדסה בע"מ
 04/01/2011גאו-דע  -ניהול ומידע מקרקעין ונכסים

22
23
24
25

4500528947
4500529018
4500568233
4500499908

19/05/2011
19/05/2011
25/09/2011
06/02/2011

26
27
28

4500497709
4500547667
4500547651

 30/01/2011אידע  -ניהול ויעוץ כלכלי בע"מ
 11/07/2011אדם  -עמית תשלובת יעוצית בע"מ
 11/07/2011אדם  -עמית תשלובת יעוצית בע"מ

29

4500576298

01/11/2011

30
31

4500588017
4500528953

01/12/2011
19/05/2011

32

4500592218

11/12/2011

33

4500582863

20/11/2011

34

4500553434

31/07/2011

35

4500493118

17/01/2011

36
37

4500519679
4500523327

11/04/2011
02/05/2011

38
39

4500594512
4500496685

 14/12/2011לביד הנדסה בע"מ
 26/01/2011איתקה פיתוח עסקי ואישי בע"מ

40

4500566737

 19/09/2011גאו-דע  -ניהול ומידע מקרקעין ונכסים

41

4500529946

 23/05/2011לביד הנדסה בע"מ

42
43
44
45

4500581350
4500532578
4500591092
4500576310

15/11/2011
30/05/2011
07/12/2011
01/11/2011

46
47

4500488035
4500553418

 04/01/2011טלדור מערכות מחשבים ( )1986בע"מ
 31/07/2011סקטון  -ניהול ויזמות בע"מ

48
49

4500578485
4500511551

 07/11/2011יורם גדיש חברה להנדסה בע"מ
 16/03/2011אדם  -עמית תשלובת יעוצית בע"מ

לביד הנדסה בע"מ
טופ רמדור מערכות ומחשבים ()1990
בע"מ
אדם  -עמית תשלובת יעוצית בע"מ
אדם  -עמית תשלובת יעוצית בע"מ

אדם  -עמית תשלובת יעוצית בע"מ
לביד הנדסה בע"מ
עירית תל-אביב-יפו
אדם  -עמית תשלובת יעוצית בע"מ

עירית טבריה
אידע  -ניהול ויעוץ כלכלי בע"מ
מרטנס הופמן יועצים לניהול בע"מ
אדם  -עמית תשלובת יעוצית בע"מ

תאור

ניהול מאגר קבלנים מוכרים לביצוע עבודות בינוי עבור הממשלה
שירותי ניקיון ותחזוקה למתחם הרכבת בבני ברק הכולל מס' מבנים
שבאחריות הדיור הממשלתי.
יעוץ וליווי תחום תחזוקה לכלל המבנים בניהול הדיור הממשלתי
לרבות חוות דעת מקצועית וקביעת מפרטי תחזוקה בפריסה ארצית
חוות דעת רופא תעסוקתי למבנה התחנה המרכזית בירושלים
ניהול מאגר קבלנים מוכרים לביצוע עבודות בינוי עבור הממשלה
שירותי ניהול ותכנון למרכזי הכשרה מקצועית של משרד התמ"ת
(אשקלון ,כרמיאל ,חולון ותמרה)
תכנון וליווי פרויקט שיפוץ במשרד הבינוי והשיכון
השתתפות בגין החלק היחסי בעלויות שיפוץ נכס שבעלות המדינה
בת"א להסרת צו בניין מסוכן
תכנון וליווי פרויקט שיפוץ חדר מצב של משרד המדע בירושלים
תכנון וליווי פרויקט התאמת דיור עבור המועצה לביטחון לאומי בבניין
האנרגיה בירושלים
שרותי העתקות אור וצילום לפרויקט הקמת קריות ממשלה
תכנון וליווי פרויקט התאמת דיור עבור ימ"ר דרום של המשטרה
בבאר שבע
יעוץ וביצוע בדיקות איכות אוויר בדיורי משרדי ממשלה שונים (שרות
תעסוקה ,הוצאה לפועל ,משרד האוצר,תמ"ת ושרות בתי הסוהר)
בתחנה המרכזית בירושלים
ניהול ומעקב אחר ביצוע סקרי נכסי מקרקעין וייעוץ בתחום המקרקעין
ושמירה על זכויות המדינה בנכסיה
תכנון וליווי פרויקט התאמת דיור עבור בית הדין הרבני בחיפה
מערכת מידע לניהול פרויקטי בינוי והתאמת דיור

תכנון וליווי פרויקט שיפוץ צה"ל  17מה"ד משרד החינוך חיפה.
תכנון וליווי פרוגרמות לבינוי קריות הממשלה ומוסדות ציבור במינהלת
תנופה.
מעקב ושמירה תכנונית של זכויות המדינה בנכסיה והגשת ערערים
והשגות בתחום התכנון והבניה
תכנון וליווי פרויקט התאמת דיור עבור שרות המיסים בית אושירה
באר שבע
ארנונה ע"פ הסכם פשרה למתחם מע"מ בטבריה
טיפול בחיובי מיסוי עירוני אגרות והיטלים
תשלום עבור ניהול מאגר קבלנים מוכרים לעבודות עבור הממשלה
תכנון וליווי פרויקט תוספת בניה והתאמת שטחי  HPוחדר הסקה -
משרד הפנים.
ביצוע סקרי מקרקעין במתחמי בתי חולים ממשלתיים
ייעוץ וליווי מינהלת הבינוי בנושאים כלכליים ומתן חוות דעת כלכליות
וכן פיקוח ומעקב על מערך החניונים בפריסה ארצית.
הכנת תוכנית אב להקמת בניין ראשי למשרד המשפטים בירושלים
תכנון וליווי פרויקטים שונים של התאמות דיור למשרדי הממשלה
לרבות משרד הדתות ,משטרת ישראל מרחב מוריה ,הוצל"פ כפר
סבא ,משרד התקשורת מגדל שלום קומה 10

מס'
סידורי

הזמנת רכש

תאריך יצירת
הזמנה

שם הספק

קצב מהנדסים יועצים בע"מ
בזק בינלאומי בע"מ
טופ רמדור מערכות ומחשבים ()1990
בע"מ
אדם  -עמית תשלובת יעוצית בע"מ

תאור

תכנון וליווי פרויקטים שונים של התאמות דיור למשרדי הממשלה
יועץ מיחשוב
מערכת מידע לניהול פרויקטי בינוי והתאמת דיור

50
51
52

4500540941
4500508177
4500592527

21/06/2011
06/03/2011
11/12/2011

53

4500547631

11/07/2011

54

4500578479

 07/11/2011לביד הנדסה בע"מ

55

4500581536

 15/11/2011אביב  -ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ

56

4500522234

 28/04/2011אביב  -ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ

57

4500573787

 24/10/2011אדם  -עמית תשלובת יעוצית בע"מ

58

4500578470

 07/11/2011אביב  -ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ

59

4500578482

 07/11/2011קצב מהנדסים יועצים בע"מ

60

4500581808

 16/11/2011אדם  -עמית תשלובת יעוצית בע"מ

61

4500579055

 08/11/2011יורם גדיש חברה להנדסה בע"מ

62
63

4500582106
4500581450

 16/11/2011חירם גת חברה להנדסה ובנין בע"מ
 15/11/2011א.ש.ד .ניהול נכסים ( )1993בע"מ

64

4500582794

 20/11/2011חברת וקסמן גוברין ניהול בניה (ירושלים)

65
66
67
68
69
70

4500520125
4500520127
4500534189
4500520669
4500496788
4500529914

12/04/2011
12/04/2011
01/06/2011
13/04/2011
26/01/2011
23/05/2011

71
72

4500582785
4500542734

 20/11/2011עדי שריסט  -ניהול הנדסי בע"מ
 27/06/2011ולטמן אהרן (רוני)

73
74
75
76
77

4500546547
4500582368
4500597211
4500582805
4500520680

06/07/2011
17/11/2011
20/12/2011
20/11/2011
13/04/2011

גולן אדריכלים בע"מ
עדי שריסט  -ניהול הנדסי בע"מ
עמי גור ניהול נכסים בע"מ
א .אפשטיין ובניו ( )1995בע"מ
ז.כ .למדידות והנדסה בע"מ

78
79
80
81
82
83
84

4500525847
4500580109
4500580119
4500525848
4500501207
4500592640
4500518868

11/05/2011
10/11/2011
10/11/2011
11/05/2011
09/02/2011
11/12/2011
07/04/2011

דראל נכסים בע"מ
דראל נכסים בע"מ
אראלים נכסים בע"מ
אראלים נכסים בע"מ
קצב מהנדסים יועצים בע"מ
קימל אשכולות אדריכלים ( )1992בע"מ
סי .פי .אם .נהול בנייה בע"מ

85
86
87
88
89
90
91
92
93

4500560253
4500543585
4500593541
4500487978
4500532575
4500487976
4500592606
4500522353
4500587900

24/08/2011
29/06/2011
12/12/2011
04/01/2011
30/05/2011
04/01/2011
11/12/2011
28/04/2011
01/12/2011

עמי גור ניהול נכסים בעמ
עמי גור ניהול נכסים בעמ
וקסמן גוברין גבע חברה להנדסה בע"מ
אראלים נכסים בע"מ
אידע  -ניהול ויעוץ כלכלי בע"מ
דראל נכסים בע"מ
קבוצת אשטרום בע"מ
מחלב פיתוח ובניה בע"מ
אביב  -ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ

94

4500591549

08/12/2011

95

4500553417

31/07/2011

96
97
98
99

4500545905
4500592051
4500588155
4500489300

05/07/2011
08/12/2011
01/12/2011
09/01/2011

אביב  -ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ ניהול פרויקטי נגישות מבנים על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלות בפריסה ארצית
ניהול כלל הפרויקטי של בינוי קריות ממשלה ובתי משפט בפריסה
סי .פי .אם .נהול בנייה בע"מ
ארצית
אחזקה חניון משרד החוץ בירושלים
שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ
ביצוע עבודות בינוי ושיפוץ בית משפט אשדוד
קן-התור הנדסה ובנין בע"מ
עבודות הקמה של פרויקט בית משפט בתל אביב
פרוייקט שובאל תל אביב בע"מ
שירותי ניהול נכסי המקרקעין של המדינה ם הכוללי בין יתר מכר
א.ש.ד .ניהול נכסים ( )1993בע"מ
נכסים ,השכרה נכסים ריקים ,הסדרה ורישום נכסים על שם המדינה
וטיפול בפינוי אתרים זמניים של מנהלת תנופה

דראל נכסים בע"מ
ערך  -מיסוי עירוני וניהול נדל"ן בע"מ
טלדור יועצים בע"מ
בן אליעזר צבי
סי .פי .אם .נהול בנייה בע"מ
לביד הנדסה בע"מ

תכנון וליווי פרויקטים שונים של התאמות דיור למשרדי הממשלה
לרבות מתחם כבאות בראשל"צ ,מכס אשדוד ,משרד התקשורת
מגדל שלום שיפוץ קומה .28
תכנון וליווי פרויקטים שונים של התאמות דיור למשרדי הממשלה
כגון :משרד הרישוי חיפה ,משרד הרישוי חולון ,הוצל"פ פ"ת  ,משרד
הפנים רשות האוכלוסין -גבעתיים ,פרקליטות ת"א פקיד שומה כ"ס
ניהול פרויקטי נגישות מבנים על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלות בפריסה ארצית
תכנון וליווי פרויקטים שונים של התאמות דיור למשרדי הממשלה
כגון :פרויקט רוה"מ  ,משרד הבריאות צפת ,משרד הקליטה טבריה,
לשכת התעסוקה נצרת ,משרד החינוך מרכז הדרכה צפון פרויקט
בית מאי הכולל משדר התמ"ת  +רווחה.
תכנון וליווי פרויקטים שונים של התאמות דיור למשרדי הממשלה
לרבות משרד האוצר על מכלול יחידות :שוק ההון ,גמלאות ,מינהל
הרכב ומיכון ,נציבות שירות המדינה ,הוצל"פ ראשל"צ
תכנון וליווי פרויקטים שונים של התאמות דיור למשרדי הממשלה
כגון :משרד התיירות חיפה  ,משרד הפנים כרמיאל ,מבני תעשייה
נצרת  ,חיפה אגף הגיור ,רשות לניצולי שואה ,בית דין רבני טבריה.
תכנון וליווי פרויקטים שונים של התאמות דיור למשרדי הממשלה
לרבות :מס הכנסה אשקלון ,טאבו אשדוד ,בריאות באר שבע  ,בי"ד
דרוזי עכו ,פרוגרמות תמ"ת מנהל הסדרה  :ב"ש ,חיפה ,י-ם,
תכנון וליווי פרויקטים שונים של התאמות דיור למשרדי הממשלה
לרבות :משרד הפנים מחסן פסח ,רשות הגבלים העסקיים י-ם,
משרד האנרגיה רד בינת ,משטרה -יחידת הפרשים דרום.
הכנת תוכנית אב להקמת קריות נפתיות וריכוז משרדי ממשלה
בפריסה ארצית
הסכם גישור בית משפט באר שבע
שירותי ניהול נכסי המקרקעין של המדינה הכוללים בין יתר מכר
נכסים ,השכרה נכסים ריקים ,הסדרה ורישום נכסים על שם המדינה
וטיפול בפינוי אתרים זמניים של מנהלת תנופה
תכנון וליווי פרויקטים שונים של התאמות דיור למשרדי הממשלה-
הזמנה שנסגרה ללא תשלום ופעילות.
טיפול בחיובי מיסוי עירוני ,אגרות והיטלים
טיפול בחיובי מיסוי עירוני ,אגרות והיטלים
ייעוץ בתחום תחזוקת מבני ממשלה וניהול מאגרים
טיפול בחיובי מיסוי עירוני ,אגרות והיטלים
ניהול כלל הפרויקטים של בינוי קריות ממשלה ובתי משפט
תכנון וליווי פרויקט התקנת מערכת בטיחות בבניין רשות המיסים
בנתניה
ניהול ,תיכנון וליווי התאמות ושיפוץ מבנה משכן הנשיא בירושלים
יעוץ וליווי תחום תחזוקה לכלל המבנים בניהול הדיור הממשלתי
לרבות חוות דעת מקצועית וקביעת מפרטי תחזוקה בפריסה ארצית
תב"ע לקריות ממשלה בנצרת
ניהול ותיכנון ולווי התאמות ושיפוץ מבנה משכן הנשיא בירושלים
פרויקט פינוי מבנים יבילים מאתרים זמניים של מינהלת תנופה
ניהול וליווי פרויקטים להתאמות מבנים
ניהול ומעקב אחר ביצוע סקרי נכסי מקרקעין וייעוץ בתחום המקרקעין
ושמירה על זכויות המדינה בנכסיה
טיפול בחיובי מיסוי עירוני ,אגרות והיטלים
טיפול בחיובי מיסוי עירוני ,אגרות והיטלים
טיפול בחיובי מיסוי עירוני ,אגרות והיטלים
טיפול בחיובי מיסוי עירוני ,אגרות והיטלים
תכנון וליווי פרויקט שיפוץ הנהלת משרד השיכון בירושלים
משרד אדריכלים תמ"ה קרית בן גוריון בירושלים
תשלום עבור ניהול כלל הפרויקטים של בינוי קריות ממשלה ובתי
משפט
פרויקט פינוי מבנים יבילים מאתרים זמניים של מינהלת תנופה
פרויקט פינוי מבנים יבילים מאתרים זמניים של מינהלת תנופה
ניהול פרויקט בינוי מבקר המדינה בירושלים
טיפול בחיובי מיסוי עירוני ,אגרות והיטלים
טיפול בחיובי מיסוי עירוני ,אגרות והיטלים
טיפול בחיובי מיסוי עירוני ,אגרות והיטלים
מענק הקמה לבניית בית משפט המחוזי מרכז בלוד
ניהול ותיכנון וילווי התאמות ושיפוץ משכן הנשיא בירושלים
ניהול פרויקט הנגשת נכים לכלל המבנים בשימוש הממשלה

ערך הזמנה
כולל מע"מ
בש"ח
₪ 585,000
₪ 637,536
₪ 673,020

ביצוע בפועל
כולל מע"מ
בש"ח
₪ 530,700
₪ 534,052
₪ 633,580

₪ 702,000

₪ 654,936

₪ 702,000

₪ 271,287

₪ 702,000

₪ 682,776

₪ 708,000

₪ 512,256

₪ 708,000

₪ 594,123

₪ 708,000

₪ 421,668

₪ 708,000

₪ 555,462

₪ 763,750

₪ 401,960

₪ 787,158

₪ 198,695

₪ 800,000
₪ 812,000

₪ 800,000
₪ 812,000

₪ 815,500

₪0

₪ 819,000
₪ 819,000
₪ 820,195
₪ 826,000
₪ 834,040
₪ 862,320

₪ 799,820
₪ 158,732
₪ 561,206
₪ 29,484
₪ 781,495
₪ 467,441

₪ 928,000
₪ 936,000

₪ 4,640
₪ 928,000

₪ 970,438
₪ 982,172
₪ 1,000,000
₪ 1,044,000
₪ 1,160,000

₪ 565,323
₪ 735,087
₪ 1,000,000
₪0
₪ 1,160,000

₪ 1,160,000
₪ 1,160,000
₪ 1,170,000
₪ 1,180,000
₪ 1,280,400
₪ 1,298,274
₪ 1,740,000

₪ 1,160,000
₪ 1,160,000
₪ 771,200
₪ 1,126,360
₪ 1,277,100
₪ 709,186
₪ 1,581,080

₪ 2,000,000
₪ 2,050,744
₪ 2,118,100
₪ 2,320,000
₪ 2,320,000
₪ 2,360,000
₪ 2,360,000
₪ 2,687,531
₪ 2,925,000

₪ 2,000,000
₪ 2,050,744
₪ 1,490,072
₪ 823,600
₪ 1,621,680
₪ 1,436,080
₪ 2,017,080
₪ 2,535,320
₪ 1,872,025

₪ 2,925,000

₪0

₪ 1,574,584 ₪ 3,190,000
₪ 3,788,787
₪ 4,720,000
₪ 5,850,000
₪ 6,728,000

₪ 3,788,787
₪ 4,697,471
₪ 5,800,000
₪ 6,270,496

מס'
סידורי

הזמנת רכש

תאריך יצירת
הזמנה

שם הספק

100

4500553401

 31/07/2011א.ש.ד .ניהול נכסים ( )1993בע"מ
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4500566309

 18/09/2011אנרג'י  -מערכי אנרגיה לירושלים

תאור

ביצוע בפועל
ערך הזמנה
כולל מע"מ
כולל מע"מ
בש"ח
בש"ח
₪ 6,130,600 ₪ 7,308,000

שירותי ניהול נכסי המקרקעין של המדינה ם הכוללי בין יתר מכר
נכסים ,השכרה נכסים ריקים ,הסדרה ורישום נכסים על שם המדינה
וטיפול בפינוי אתרים זמניים של מנהלת תנופה
₪ 10,572,246 ₪ 10,572,246
אחזקה ואנרגיה בבניין האנרגיה בירושלים

