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51,695 52,141₪ ₪א" בת30טשרניחובסקי ' לנכס ברח (הארכת תקופת חכירה)דמי חכירהמנהל מקרקעי ישראל1450062622807/03/2012

תכנון וליווי עבודת בתחום בטיחות ומולטמדיה במשרד השיכון בשייח גראח מ"קצב מהנדסים יועצים בע2450060969925/01/2012

בירושלים

₪ 52,650₪ 52,200

12,040 53,599₪ ₪ניהול תחום הדרכות מקצועיות של חטיבת נכסיםמ"פמי פרימיום בע3450070251114/11/2012

עבודות הנגשה להתאמת מבנה משרד הבריאות בירוחם על פי חוק שיווין מ"בע- פרויקטים - טמיר . נ4459100004410/12/2012

זכויות לאנשים עם מוגבלות

₪ 54,372₪ 53,912

ניהול הנדסה ומערכות מידע - אביב 5450061063326/01/2012

מ"בע

52,820 54,625₪ ₪תכנון וליווי שילוט בפרויקט מגדלי הבירה בירושלים

ניהול הנדסה ומערכות מידע - אביב 6450061055326/01/2012

מ"בע

תכנון וליווי פרויקט התאמת דיור עבור משרדי ממשלה שונים במגדלי הבירה 

בירושלים

₪ 64,488₪ 65,265

66,000 66,000₪ ₪ארנונה לנכס ריק המיועד למכר בתל אביביפו-אביב-עירית תל7450070952502/12/2012

רכש ולוגסטיקה ,ביצוע הדרכות מקצועיות בנושאים שבאחריות חטיבת נכסיםמ"פמי פרימיום בע8450070215814/11/2012

לכלל משרדי הממשלה

₪ 66,494₪ 65,931

שירותי ניקיון ותחזוקה למתחם הרכבת בבני ברק הכולל מספר מבנים מ"ערן סגלוביץ בע9450062371729/02/2012

שבאחריות הדיור הממשלתי

₪ 68,883₪ 69,186

76,241 76,898₪ ₪.באר שבע, 1חוב דמי חכירה בגין נכס ברחוב בן צבי מנהל מקרקעי ישראל10450066046725/06/2012

77,440 77,740₪ ₪פרוג בחולון' ארנונה על נכס שנמכר רחעירית חולון11450067765620/08/2012

תכנון וליווי פרויקט התאמת דיור הכולל מערך בידוק ולובי בדיור של משרד מ"קצב מהנדסים יועצים בע12450068434213/09/2012

הבינוי והשיכון בירושלים

₪ 82,270₪ 72,923

עבודות הנגשה להתאמת מבנה משרד הקליטה בתל אביב על פי חוק לשיווין שמש אברהם13459100004309/12/2012

זכויות לאנשים עם מוגבלות

₪ 82,689₪ 53,649

83,247 84,849₪ ₪תכנון וליווי פרויקט החלפת מערכת ביוב מרכז למיפוי ישראל בתל אביבמ"עמית תשלובת יעוצית בע- אדם 14450060741018/01/2012

54,605 90,506₪ ₪.תכנון וליווי פרויקט שיקום חזיתות מבנה רשות המיסים בנתניהמ"לביד הנדסה בע15450071266609/12/2012

עבודות הנגשה להתאמת מבנה שרות התעסוקה באור עקיבא  על פי חוק שיווין מ"ץ קבלני הצפון בע"ק16459100004711/12/2012

זכויות לאנשים עם מוגבלות

₪ 95,341₪ 91,858

105,645 105,665₪ ₪ בירושלים27ארנונה לעיריית ירושלים על נכס שנמכר ברחוב הלל עירית ירושלים17450067730419/08/2012

עבודות הנגשה להתאמת מבנה שרות התעסוקה בקרית שמונה על פי חוק מ"הרי הצפון לסלילה ובניה בע18450066440805/07/2012

שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות

₪ 106,721₪ 0

83,485 107,085₪ ₪.תכנון וליווי פרויקט התאמות של משרד השיכון שייח גראח ירושליםמ"קצב מהנדסים יועצים בע19450068436713/09/2012

97,583 108,855₪ ₪ניהול מאגר קבלנים מוכרים לביצוע עבודות בינוי עבור הממשלהמ"מרטנס הופמן יועצים לניהול בע20450064938521/05/2012

רכש ולוגסטיקה , ביצוע הדרכות מקצועיות בנושאים שבאחריות חטיבת נכסיםמ"פמי פרימיום בע21450070194813/11/2012

לכלל משרדי הממשלה

₪ 108,933₪ 99,732

עבודות הנגשה להתאמת מבנה משרד הבריאות בערד על פי חוק שיווין זכויות מ"ניסנית בע. ז. ג22450067046525/07/2012

לאנשים עם מוגבלות

₪ 110,196₪ 100,088

שירות , משרד האוצר)תכנון וליווי פרויקט התאמות דיור למשרדי הממשלה מ"עמית תשלובת יעוצית בע- אדם 23450070938802/12/2012

 בירושלים21יפו ' השונים ברח (העסוקה

₪ 114,906₪ 103,648
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84,046 118,000₪ ₪הכנת פרוגרמות עבור יחידות משרד המשפטים בירושליםמ"עמית תשלובת יעוצית בע- אדם 24450068114103/09/2012

ניהול הנדסה ומערכות מידע - אביב 25450068387812/09/2012

מ"בע

ניהול כלל פרויקטי נגישות מבנים על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 

בפריסה ארצית

₪ 118,000₪ 117,400

118,567 118,567₪ ₪תשלומי אגרות והטלים  בגין הקמת המכון הגאולוגי בירושליםעירית ירושלים26450064563909/05/2012

35,020 125,754₪ ₪ ירושלים6תכנון וליווי פרויקט  מבנה רשות האוכלוסין ברחוב מסילת ישרים מ"לביד הנדסה בע27450072043520/12/2012

0 137,350₪ ₪מגדל שלום תל אביב- משרד התקשורת 9תכנון וליווי פרויקט שיפוץ קומה מ"עמית תשלובת יעוצית בע- אדם 28450068637127/09/2012

150,117 150,666₪ ₪ע בקריה מחוזית בירושלים"טיפול בתבהרשות לפיתוח ירושלים29450061481107/02/2012

88,888 152,042₪ ₪חוות דעת רופא תעסוקתי בדיור משרד החינוך בתל אביבלאופר פרץ אלון30450062322928/02/2012

107,156 152,324₪ ₪???לבדוק עם מנהל הרכש- יועץ להכנת מכרז תחום טלפוניה מ"גבעולי שירותי יעוץ בע31450062062120/02/2012

תכנון וליווי פרויקט התאמת מרכז הדרכה תל ארזה של משרד הכלכלה מ"עמית תשלובת יעוצית בע- אדם 32450068637927/09/2012

בירושלים

₪ 156,470₪ 0

38,542 156,600₪ ₪העתקות אור וצילום פרויקט קריות ממשלהמ"קבוצת העתקות בע33450064587809/05/2012

ניהול הנדסה ומערכות מידע - אביב 34450064898720/05/2012

מ"בע

188,024 169,920₪ ₪תכנון ביצוע התאמות במבנה משרד החינוך בתל אביב

152,473 177,000₪ ₪אגרות והיטלים, טיפול בחיובי מיסוי עירוניעורכי דין- דויטש , כהן, פלג35450060677317/01/2012

11,667 177,000₪ ₪אגרות והיטלים, טיפול בחיובי מיסוי עירוניגליה גרימברג עורכי דין36450060677617/01/2012

9,209 177,000₪ ₪אגרות והיטלים, טיפול בחיובי מיסוי עירוני"ן בע"עירונית חברה לבדיקת מיסוי נדל37450060677917/01/2012

תכנון וליווי פרויקט התאמת שטחים למשרדי פרקליטות מיסוי וכלכלה משרד מ"עמית תשלובת יעוצית בע- אדם 38450060826022/01/2012

.המשפטים בתל אביב

₪ 206,762₪ 113,610

189,239 210,650₪ ₪תכנון וליווי פרויקט הקמת בית דין רבני חדש באשקלוןמ"עמית תשלובת יעוצית בע- אדם 39450070522221/11/2012

136,820 236,000₪ 2₪נרי 'הכנת פרוגרמה ליחידות ממשלתיות לצורך מעבר לבנין גמ"עמית תשלובת יעוצית בע- אדם 40450064478107/05/2012

134,199 246,998₪ ₪תכנון וליווי פרויקט התאמות בדיור הנהלת בתי הדין הרבניים בחיפהמ"לביד הנדסה בע41450063606102/04/2012

, שירותי ניהול נכסי המקרקעין של המדינה ם הכוללי בין יתר מכר נכסיםמ"בע (1993)ניהול נכסים . ד.ש.א42450068381311/09/2012

הסדרה  ורישום נכסים על שם המדינה וטיפול בפינוי , השכרה נכסים ריקים

אתרים זמניים של מנהלת תנופה

₪ 268,427₪ 0

פרוגרמות -תכנון וליווי פרויקטים של התאמות דיור למשרדי ממשלה שוניםמ"בע (1995)אפשטיין ובניו . א43450068479819/09/2012

מ ופרוגרמה לרשות כבאות והצלה"שע

₪ 295,000₪ 28,536

חברת וקסמן גוברין ניהול בניה 44450069272722/10/2012

(ירושלים)

 תכנון וליווי פרויקטים של התאמות דיור למשרדי ממשלה שונים לרבות פרויקט 

משרד החינוך לב רם ירושלים

₪ 295,000₪ 46,402

הכנת תוכנית אב לריכוז משרדי ממשלה בנפות מחוזיות  והכנת פרוגרמות מ"יורם גדיש חברה להנדסה בע45450069278522/10/2012

למסופי גבול השונים

₪ 295,000₪ 129,168

0 295,000₪ ₪תכנון וליווי פרויקטים של התאמות דיור למשרדי ממשלה שוניםמ"תפנית וינד בע46450069284822/10/2012

232,538 295,441₪ ₪תכנון וליווי פרויקט הקמת חדר מחשב במשרד הבינוי והשיכון בירושליםמ"עמית תשלובת יעוצית בע- אדם 47450064905620/05/2012

בדיקה ובחינה הנדסית של פינוי מבנים במסגרת פינוי אתרים זמנים של מ"לביד הנדסה בע48450071474212/12/2012

.מינהלת תנופה

₪ 313,467₪ 277,509
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317,235 317,774₪ ₪.מעקב ושמירה תכנונית של זכויות המדינה בנכסיהניהול ומידע מקרקעין ונכסים- דע -גאו49450072072420/12/2012

 (1990)טופ רמדור מערכות ומחשבים 50450063630803/04/2012

מ"בע

יעוץ להכנת תשתית לחישוב אומדני מטלות ציבוריות והוצאות פיתוח  בפרויקטי 

בינוי ותשתיות

₪ 327,568₪ 371,680

271,623 343,439₪ ₪.רשות האוכלוסין-תכנון וליווי פרויקט מבנה בית הדר בתל אביב מ"לביד הנדסה בע51450071564513/12/2012

350,000 350,000₪ ₪ארנונה לנכס ברחוב דוד המלך חיפהעירית חיפה52450060321609/01/2012

 (1990)טופ רמדור מערכות ומחשבים 53450068568423/09/2012

מ"בע

0 361,530₪ ₪מערכת מידע לניהול פרויקטי בינוי והתאמת דיור

307,592 378,065₪ ₪ניהול וילווי  ביצוע שיפוצים במעבדה לפיזיקה בירושלים, תכנוןמ"ניהול הנדסי בע- עדי שריסט 54450067324605/08/2012

453,958 455,244₪ ₪ניהול מאגר קבלנים מוכרים לביצוע עבודות בינוי עבור הממשלהמ"מרטנס הופמן יועצים לניהול בע55450071529112/12/2012

, שירותי ניהול נכסי המקרקעין של המדינה ם הכוללי בין יתר מכר נכסיםמ"בע (1993)ניהול נכסים . ד.ש.א56450061250901/02/2012

הסדרה  ורישום נכסים על שם המדינה וטיפול בפינוי , השכרה נכסים ריקים

אתרים זמניים של מנהלת תנופה

₪ 464,000₪ 429,812

ניהול הנדסה ומערכות מידע - אביב 57450064546008/05/2012

מ"בע

370,180 472,000₪ ₪ והקריה המחוזית בירושלים2נרי 'פרוגרמות לבניין ג

380,952 472,472₪ ₪ש אשדוד"מנהל פרויקט בינוי ביהממ"אלמוג חברה להנדסה אזרחית בע. מ58450071201906/12/2012

500,000 500,000₪ ₪צ בת ים"ארנונה מתחם מעים-עירית בת59450065859719/06/2012

ניהול הנדסה ומערכות מידע - אביב 60450072049420/12/2012

מ"בע

תכנון וליווי פרויקטים של התאמות דיור למשרדי ממשלה שונים לרבות פרויקט 

.משרד המשפטים תל אביב- קרדן 

₪ 580,560₪ 90,556

פ "תכנון וליווי פרויקטים של התאמות דיור למשרדי ממשלה שונים לרבות הוצלמ"עמית תשלובת יעוצית בע- אדם 61450068113203/09/2012

רד בינת-משדר האנרגיה, בית דין רבני ירושלים, דימונה

₪ 585,000₪ 60,654

553,779 590,000₪ ₪ביצוע עבודות התאמה ושיפוץ במשכן הנשיא בירושליםמ"מחלב פיתוח ובניה בע62450071404511/12/2012

תכנון וליווי פרויקט הנגשת כפר נחמן ברעננה על פי חוק שוויון זכויות לאנשים מ"בע" חי"יעקב מליח 63459100004511/12/2012

עם מוגבלות

₪ 624,730₪ 622,985

25,281 634,722₪ ₪תכנון וליווי פרויקטים שיקום ושיפוץ תחנות שונות של משטרה בפריסה ארציתמ"עמית תשלובת יעוצית בע- אדם 64450065605611/06/2012

241,931 649,000₪ ₪תכנון וליווי פרוגרמות לבינוי קריות הממשלה ומוסדות ציבור במינהלת תנופהמ"איתקה פיתוח עסקי ואישי בע65450062445004/03/2012

226,594 649,000₪ ₪תכנון וליווי פרוגרמות לבינוי קריות הממשלה ומוסדות ציבור במינהלת תנופהמ"איתקה פיתוח עסקי ואישי בע66450068529520/09/2012

ניהול הנדסה ומערכות מידע - אביב 67450069677631/10/2012

מ"בע

תכנון וליווי פרויקטים של התאמות דיור למשרדי הממשלה השונים לרבות 

, מודיעין-שרות התעסוקה, כלי יריה-משרד לבטחון פנים, ה"משרד החינוך ראמ

שרות , יחידה מצילה חיפה-משרד הפנים, נצרת עלית רשות האוכלוסין

מרר-התעסוקה 

₪ 684,400₪ 341,826

660,018 684,466₪ ₪תכנון וליווי פרויקטי הקמת בית הדין רבני חדש באשקלוןמ"עמית תשלובת יעוצית בע- אדם 68450060743318/01/2012

200,000 700,000₪ ₪ע למתחם הקריה מחוזית ירושלים"תבהרשות לפיתוח ירושלים69450071402011/12/2012

תכנון וליווי פרויקטים של התאמות דיור למשרדי הממשלה השונים לרבות מ"קצב מהנדסים יועצים בע70450069209421/10/2012

, רשות האוכלוסין עובדים זרים,פ אילת "הוצל, פטרה נתניה, פרויקט קניון עכו

א"ת ת"תמ

₪ 708,000₪ 375,912
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מ "תכנון וליווי פרויקטים של התאמות דיור למשרדי הממשלה השונים לרבות רהמ"עמית תשלובת יעוצית בע- אדם 71450069268622/10/2012

משרד המשפטים בית , משרד הבריאות היחידה לגיל הרך, מינהלת תנופה

משרד המשפטים פרקליטות אזרחית דרום, עופר

₪ 708,000₪ 426,336

תכנון וליווי פרויקטים של התאמות דיור למשרדי הממשלה השונים לרבות  מ"לביד הנדסה בע72450069270822/10/2012

פ "הוצל, משרד הפנים רשות האוכלוסין גבעתיים, פרויקט מכס יחידת הפרוקים

חוות דעת למבנים שונים, ת"פ

₪ 708,000₪ 232,324

ניהול הנדסה ומערכות מידע - אביב 73450069285922/10/2012

מ"בע

תכנון וליווי פרויקטים של התאמות דיור למשרדי הממשלה השונים לרבות שרות 

משטרת ,קריות - פ"לשכות הוצל, בית משפט קרית שמונה,התעסוקה סכנין

א בית קלקא"משרד הבריאות ת,רשות המיסים עפולה, ישראל אורגן

₪ 708,000₪ 659,565

730,670 731,600₪ ₪יועץ לנושא הוועדה להעדפת תוצרת הארץקבוצת מחקר וייעוץ כ. - י'ג.סי.אר.אי74450065496707/06/2012

 ייעוץ וליווי מינהלת הבינוי בנושאים כלכליים ומתן חוות דעת כלכליות וכן פיקוח מ"ניהול ויזמות בע- סקטון 75450062237626/02/2012

.ומעקב על מערך החניונים בפריסה ארצית

₪ 737,098₪ 627,384

ייעוץ וליווי מינהלת הבינוי בנושאים כלכליים ומתן חוות דעת כלכליות וכן פיקוח מ"ניהול ויזמות בע- סקטון 76450068530820/09/2012

.ומעקב על מערך החניונים בפריסה ארצית

₪ 737,098₪ 641,908

מעקב ושמירה תכנונית של זכויות המדינה בנכסיה והגשת ערערים והשגות ניהול ומידע מקרקעין ונכסים- דע -גאו77450062343428/02/2012

בתחום התכנון והבניה

₪ 790,600₪ 353,982

0 826,000₪ ₪תכנון וליווי פרויקטים של התאמות דיור למשרדי הממשלה השוניםמ"לביד הנדסה בע78450072045320/12/2012

: תכנון וליווי פרויקטים של התאמות דיור למשרדי הממשלה השונים לרבותמ"עמית תשלובת יעוצית בע- אדם 79450072048620/12/2012

משרד לבטחון פנים , רשות ההגירה יחידת המסתננים, גלרון-משרד הפנים 

משרד המשפטים סנגוריה , א ומרכז"משרד התחבורה מחוז ת, הגנת עדים

.ציבורית דרום

₪ 837,800₪ 518,099

388,810 885,000₪ ₪טיפול בחיובי מיסוי עירוני אגרות והיטלים"ן בע"מיסוי עירוני וניהול נדל- ערך 80450071579913/12/2012

185,281 885,000₪ ₪טיפול בחיובי מיסוי עירוני אגרות והיטליםבן אליעזר צבי81450071580113/12/2012

יעוץ וליווי תחום תחזוקה לכלל המבנים בניהול הדיור הממשלתי לרבות חוות (רוני)ולטמן אהרן 82450065356904/06/2012

דעת מקצועית וקביעת מפרטי תחזוקה בפריסה ארצית

₪ 944,000₪ 928,004

תשלום עבור שירותי ניהול נכסי המקרקעין של המדינה ם הכוללי בין יתר מכר מ"בע (1993)ניהול נכסים . ד.ש.א83450069589029/10/2012

הסדרה  ורישום נכסים על שם המדינה וטיפול , השכרה נכסים ריקים, נכסים

בפינוי אתרים זמניים של מנהלת תנופה

₪ 1,135,534₪ 881,474

982,794 1,170,000₪ ₪אגרות והיטלים, טיפול בחיובי מיסוי עירונימ"דראל נכסים בע84450064984622/05/2012

984,874 1,170,000₪ ₪אגרות והיטלים, טיפול בחיובי מיסוי עירונימ"דראל נכסים בע85450065410105/06/2012

1,023,155 1,180,000₪ ₪ביצוע סקרי מקרקעין במתחמי בתי חולים ממשלתייםמ"בע (1986)טלדור מערכות מחשבים 86450065945121/06/2012

1,033,913 1,180,000₪ ₪אגרות והיטלים, טיפול בחיובי מיסוי עירונימ"דראל נכסים בע87450070388819/11/2012

1,595,327 1,307,320₪ ₪שאטל חניון הלאום+אחזקת חניון משרד החוץ מ"שפיר הנדסה אזרחית וימית בע88450068931816/10/2012
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מעקב ושמירה תכנונית של זכויות המדינה בנכסיה והגשת ערערים והשגות ניהול ומידע מקרקעין ונכסים- דע -גאו89450071633916/12/2012

בתחום התכנון והבניה

₪ 1,416,000₪ 480,148

מעקב ושמירה תכנונית של זכויות המדינה בנכסיה והגשת ערערים והשגות ניהול ומידע מקרקעין ונכסים- דע -גאו90450067599613/08/2012

.בתחום התכנון והבניה

₪ 1,493,538₪ 985,099

1,104,626 1,613,675₪ ₪הקמת בית המשפט המחוזי מרכז בלודמ"קבוצת אשטרום בע91450071400111/12/2012

רכש ולוגסטיקה ,ביצוע הדרכות מקצועיות בנושאים שבאחריות חטיבת נכסיםמ"פמי פרימיום בע92450067799822/08/2012

לכלל משרדי הממשלה

₪ 1,628,400₪ 1,610,000

 תכנון וליווי פרויקטים הנגשת נכים בהתאם לחוק לשוויון זכויות לאנשים עם מ"בע (1995)אפשטיין ובניו . א93450071522312/12/2012

מוגבלות

₪ 1,770,000₪ 373,821

 תכנון וליווי פרויקטים הנגשת נכים בהתאם לחוק לשוויון זכויות לאנשים עם מ"ניהול הנדסי בע- עדי שריסט 94450064910720/05/2012

מוגבלות

₪ 2,132,170₪ 359,842

תכנון וליווי פרויקט הנגשת ממעון נעורים בכפר הס על פי חוק לאנשים עם מ"בע. ג.א.צ. - את ב. ש95459100004611/12/2012

מוגבלויות

₪ 2,160,044₪ 1,618,606

2,089,186 2,360,000₪ ₪אגרות והיטלים, טיפול בחיובי מיסוי עירונימ"אראלים נכסים בע96450071576313/12/2012

2,160,645 2,360,000₪ ₪אגרות והיטלים, טיפול בחיובי מיסוי עירונימ"דראל נכסים בע97450071578213/12/2012

1,675,152 2,430,800₪ ₪אגרות והיטלים, טיפול בחיובי מיסוי עירונימ"ניהול ויעוץ כלכלי בע- אידע 98450062763012/03/2012

1,974,088 2,674,000₪ ₪ניהול כלל הפרויקטים של בינוי קריות ממשלה ובתי משפט בפריסה ארציתמ"נהול בנייה בע. אם. פי. סי99450062438204/03/2012

411,500 2,692,873₪ ₪תכנון וליווי פרויקט הצבת משקף מכולות במעבר אלנבימ"לביד הנדסה בע100450066542409/07/2012

1,511,348 2,854,800₪ ₪ניהול כלל הפרויקטים של בינוי קריות ממשלה ובתי משפט בפריסה ארציתמ"נהול בנייה בע. אם. פי. סי101450068528220/09/2012

ניהול ומעקב אחר ביצוע סקרי נכסי מקרקעין וייעוץ בתחום המקרקעין ושמירה מ"למדידות והנדסה בע. כ.ז102450062794112/03/2012

על זכויות המדינה בנכסיה

₪ 3,227,300₪ 2,390,756

1,176,096 3,534,100₪ 2₪נרי 'תכנון וניהול פרויקט בינוי של גמ"וקסמן גוברין גבע חברה להנדסה בע103450068017430/08/2012

3,981,203 4,000,000₪ ₪פרויקט פינוי מבנים יבילים מאתרים זמניים למינהלת תנופהעמי גור ניהול נכסים בעמ104450068211906/09/2012

0 4,076,900₪ ₪תכנון וליווי פרויקט בינוי של הקריה המחוזית ירושליםמ"וקסמן גוברין גבע חברה להנדסה בע105450068025402/09/2012

4,055,553 4,090,514₪ ₪תשלום עבור תחזוקה והפעלת חניון הלאוםמ"שפיר הנדסה אזרחית וימית בע106450066854219/07/2012

תשלום עבור שירותי ניהול נכסי המקרקעין של המדינה ם הכוללי בין יתר מכר מ"בע (1993)ניהול נכסים . ד.ש.א107450068444813/09/2012

הסדרה  ורישום נכסים על שם המדינה וטיפול , השכרה נכסים ריקים, נכסים

בפינוי אתרים זמניים של מנהלת תנופה

₪ 4,340,115₪ 3,969,387

5,426,665 5,546,843₪ ₪ביצוע עבודות התאמה ושיפוץ במשכן הנשיא ירושליםמ"מחלב פיתוח ובניה בע108450063575702/04/2012

, שירותי ניהול נכסי המקרקעין של המדינה ם הכוללי בין יתר מכר נכסיםמ"בע (1993)ניהול נכסים . ד.ש.א109450071534512/12/2012

הסדרה  ורישום נכסים על שם המדינה וטיפול בפינוי , השכרה נכסים ריקים

אתרים זמניים של מנהלת תנופה

₪ 5,661,630₪ 1,041,651

6,414,951 6,644,711₪ ₪בניית בית המשפט בתל אביבמ"פרוייקט שובאל תל אביב בע110450071401211/12/2012
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 ערך הזמנה תאורשם הספק
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ח"בש

 ביצוע בפועל 

מ "כולל מע

ח"בש
, שירותי ניהול נכסי המקרקעין של המדינה ם הכוללי בין יתר מכר נכסיםמ"בע (1993)ניהול נכסים . ד.ש.א111450062775012/03/2012

הסדרה  ורישום נכסים על שם המדינה וטיפול בפינוי , השכרה נכסים ריקים

אתרים זמניים של מנהלת תנופה

₪ 8,775,000₪ 8,090,440

ניהול הנדסה ומערכות מידע - אביב 112450063815517/04/2012

מ"בע

ניהול פרויקט נגישות על פי חוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות בכלל 

המבנים שבאחריות הדיור הממשלתי

₪ 9,795,180₪ 1,546,016

18,815,043 18,863,067₪ ₪עבודות חפירה וחציבה להקמת המכון הגיאלוגי החדש בירושליםמ"אחים ברדריאן בע113450072290925/12/2012


