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  1998 -תשנ"ח, הלפי חוק חופש המידעידע תשובה לבקשת מהנדון: 
  

  

  

  ל

  

  

  

 לפי חוק חופש המידע אשר עניינה בקבלת מידע עבור להלן תשובת המשרד לבקשת מידע שהוגשה

  המכרזים הבאים: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "פט בתמוז תש"כ  ,ירושלים
  2020ביולי  21  

  2019041102040  סימוכין

ערך ההצעה   החברה/ות הזוכה/ת  נושא המכרז  מס מכרז  

(כולל  הזוכה

  מע"מ)

חברתי -שירותי יעוץ בתחום הכלכלי  11/2019  1

  ובתחומי התכנון וההנדסה.

- אשכול כלכלי

חברתי: שלדור, 

KPMG, MNS 

  

אשכול תכנון 

והנדסה: פז כלכלה 

  והנדסה

אין ערך כספי 

  במכרז 

בחירת חברה לניהול וביצוע תהליך   2019/14  2

הבקרה על פרויקט בניית דירות 

  במסגרת מכרזי "מחיר למשתכן".

  אשד טל אסף 

  חב' י.ת.ב.

  ש'ח ליח'ד  51

  ש'ח ליח'ד  60.9

מתן שירותי ניהול ובקרה בתחום   14213/2019  3

  ההנדסה בפרישה ארצית.

 דן רביד

 אדר קו הנדסה

  תמך י. ג הנדסה

3.5% 

4%  

5%  

עבודות  - חריש שכונות פרסה וצפונה   14045/2019  4

  חריש. - שצפ"ים שכונתיים שלב ה 

י פ מפתחי הגליל 

  בע"מ

6,099,343.37  

 -מזור ראש שטח הסכם גג -אלעד  14105/2019  5

עבודות בקטע כיכר  - 4711כביש 

  .444נחשונים עד כביש 

  4,480,414.98  סמי נופי ובניו בע"מ

פריצת  -יח"ד  130שכ' ג  -בני דקלים   13936/2018  6

  דרכים ותשתיות.

א ע התיכון לנכסים 

  והשקעות בע"מ

23,683,179.74  

שכונה ב'  - 151חרוב שלב ב'  -אליאב   13940/2019  7

  השלמות לאכלוס. -יח"ד  91

א בוטון עבודות עפר 

  כבישים וביתוח

3,523,642.50  

שדרוג  -א' 1אתר  ביתר עילית  14031/2019  8

  .150,158שצ"פים 

או חק ייזום בניה 

  ופיתוח בע"מ

7,574,229.92  
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 - 9שיווק  -  2ביתר עילית אתר ב'  14107/2019  9

  509,523,543שצ"פים 

  22,415,791.26  ע ל גיבור בע"מ

פריצת  -יח"ד  130שכ' ג  -בני דקלים   13936/2019  10

שכ' ג  -דרכים ותשתיות. בני דקלים 

  פריצת דרכים ותשתיות. - יח"ד  130

א ע התיכון לנכסים 

  והשקעות בע"מ

23,683,179.74  

נוף -יח"ד 124-השלמת תשתיות ב' ל  13825/2019  11

  הגליל הר יונה.

בני עאדל ג'באי חב' 

  לעבודות עפר ופי

2,857,053.10  

ביצוע  -מכסור נוף נטופה -ביר אל  14167/2019  12

  יח"ד. 226 -תשתיות א' 

ר מ רחמני עבודות 

  עפר בע"מ

16,474,700.62  

ביצוע צומת  -נהריה אתר לא ספציפי   14177/2019  13

  .8הישן עם כביש  89כביש 

  13,215,660.01  זועבי נאסר

השלמת  -טירת כרמל גלי כרמל   14178/2019  14

  ח.עבודות פיתו

ש ח פארק פתוח 

  וגינון בע"מ

10,611,939.45  

עבודות פיתוח  - 07מעלה אדומים   13861/2019  15

  למסירה.

  5,753,470.57  ח בראשי בע"מ

 -חצור הגלילית קריה חסידית   14080/2019  16

  השלמת תשתיות ב' לאכלוס.

ש ח פארק פתוח 

  וגינון בע"מ

1,321,342.46  

השלמת פיתוח  - 10קצרין אתר   14044/2019  17

יח"ד ושצ"פ  100-לצורכי איכלוס ל

  מרכזי.

ג א מהנדסי הצפון  

  בע"מ

12,242,842.83  


