
 (להלן: "תקנות חובת המכרזים" או "התקנות") 1993-, תשנ"גג לתקנות חובת המכרזים1פרסום לפי תקנה 
 

 
 

 קבלת ההחלטה על ידימועד  הסכום שאושר ספקה סעיף הפטור נושא ההתקשרות

של רשות  מכרזיםהועדת 

 החדשנות

התקשרות  – לתקנות חובת המכרזים) 3)(ב)(4(3תקנה  ליסינג תפעולי 

 המשך
 14.07.2020 ש"ח  772,200 מ"שלמה רכב בע. ש

התקשרות  – לתקנות חובת המכרזים) 3)(ב)(4(3תקנה   שירותי יעוץ משפטי

 המשך

חיים משרד עורכי הדין 

 'ברנזון ושות
ללא תוספת 

 תקציב 
10.06.2020 

  -בנושא קורונה  שותפות ביום עיון

FUTUREMED 

("ספק   1993-תשנ"ג) לתקנות חובת המכרזים, 29(3קנה ת

תקנה התאם לב ,אישור מנכ"ל הרשות התקבל "). יחיד

ההתקשרות תאושר בלא פרסום הודעה כנדרש כי  ,א.(ג)3

 .)(ב) לתקנות1א.(3בהתאם לתקנה 

בני מורן ניהול והפקת 

  מ"תכניות בע
 30,000 ₪ 

 מע"מ בתוספת
10.06.2020 

("ספק   1993-תשנ"ג) לתקנות חובת המכרזים, 29(3קנה ת BIהקמת מערכת 

תקנה התאם לב ,אישור מנכ"ל הרשות התקבל "). יחיד

ההתקשרות תאושר בלא פרסום הודעה כנדרש כי  ,א.(ג)3

 .)(ב) לתקנות1א.(3בהתאם לתקנה 

בריטמן אלמגור זהר 

 )דלויט( 'ושות
50,000 ₪ 

 מע"מ  בתוספת
12.05.2020+1.1.2020 



 קבלת ההחלטה על ידימועד  הסכום שאושר ספקה סעיף הפטור נושא ההתקשרות

של רשות  מכרזיםהועדת 

 החדשנות

התקשרות  – לתקנות חובת המכרזים) 3)(ב)(4(3תקנה  שכירות מכונות צילום ומדפסות

 המשך.

₪  120,000 מ "גסטטנרטק בע

 מ "בתוספת מע

 

05.05.2020 

, 1993-ג"תשנ, לתקנות חובת המכרזים) 1)(ב)(4(3תקנה  ניטור שיחות טלפון שירותי

 .בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות המקורית

 

 

 ₪ 13,230 מ "טיקל סנטר בע
 מ"מע בתוספת

05.05.2020 

 - לתקנות חובת המכרזים) 3)(ב)(4(3תקנה ל אםוזאת בהת קיבוצי םשכר והסכיעוץ בענייני 

  .התקשרות המשך
יועץ לענייני שכר 

 והסכם קיבוצי

204,000  ₪
 מ "מע בתוספת

05.05.2020 

 IVC Research .מימוש זכות ברירה – לתקנות חובת המכרזיםג 3תקנה  מידע  מאגרי

Center Ltd 
246,450  ₪ 
  מ"מע בתוספת

7.4.2020 

יפעת מידע תקשורתי  מימוש זכות ברירה – לתקנות חובת המכרזים ג3תקנה  תקשורתי תוכן מחקר וניתוח של, ניטור

 מ"בע
48,000 ₪  +
 מע"מ 

7.4.2020 



 קבלת ההחלטה על ידימועד  הסכום שאושר ספקה סעיף הפטור נושא ההתקשרות

של רשות  מכרזיםהועדת 

 החדשנות

התקשרות  -לתקנות חובת המכרזים) 2)(ב)(4(3תקנה  יעוץ משפטי שירותי 

 .המשך

עורכי הדין  דמשר

 ושות' שבלת
88,178 ₪  +
 מע"מ

7.4.2020 

, לצורך בדיקת הצעות מומחים מתנדבים

, )COVID-19לקורונה (לפתרונות בנוגע 

פיתוח , לעידוד מחקרשהוגשו לפי החוק 

-ד"תשמ, טכנולוגית בתעשיה וחדשנות

1984 

התקשרות דחופה  -לקנות חובת המכרזים  )2(3תקנה 

 ממש שללמניעת נזק 

 18.03.2020 ללא תקציב  מתנדבים שונים

אי .וי.סי.ריסרצ' סנטר   .מימוש זכות ברירה – לתקנות חובת המכרזיםג 3תקנה  נוי שנתי ימרכישת 

 בע"מ
36,200 ₪ 

 בתוספת  מע"מ 
17.03.2020 

התקשרות  -) לתקנות חובת המכרזים 1)(ב)(4(3תקנה  ניטור שיחות טלפון  

 המשך.

 ₪ 16,620  בע"מ טיקל סנטר
 בתוספת מע"מ 

1.1.2020 

התקשרות  -) לתקנות חובת המכרזים 1)(ב)(4(3תקנה  יעוץ אירגוני שירותי 

 המשך.

אסנת חזן יועצת 

 אירגונית 
50,000 ₪  22.12.2019 



 קבלת ההחלטה על ידימועד  הסכום שאושר ספקה סעיף הפטור נושא ההתקשרות

של רשות  מכרזיםהועדת 

 החדשנות

התקשרות  – לתקנות חובת המכרזים) 3)(ב)(4(3תקנה  שירותי יעוץ משפטי 

 . המשך

 שהתקבל. ,ל הרשות"זו נדרש גם אישורו של מנכ להארכה

 

חיים משרד עורכי הדין 

 ושות'ברנזון 
ללא תוספת 

 תקציב 
17.12.2019 

התקשרות  -) לתקנות חובת המכרזים 1)(ב)(4(3תקנה  סופר מוצרימזון ורכישת 

 המשך.

 11.12.2019 ₪ 50,000 מ "מגה קמוענות בע

וזאת , ("ספק יחיד") לתקנות חובת המכרזים) 29(3תקנה  שירותי דואר וביול 

חברת דואר ישראל  לאחר פרסום הכוונה להתקשר עם 

ולאחר שלא התקבלו השגות ), ב)(1)(א(א3לפי תקנה  מ"בע

 .לתקנות) 2)(א.(א3לפי תקנה 

 

 100,000 בע"מדואר ישראל 
בתוספת ₪

 מע"מ

11.12.2019 

התקשרות  -) לתקנות חובת המכרזים 3)(ב)(4(3תקנה  רכישת דלק ושירותי שטיפת רכבים

 המשך. 

בתוספת ₪  450,000היקף ההתקשרות המאושר הינו 

 מע"מ (מבוסס על הערכה בלבד). 

 שהתקבל הרשות,  נדרש גם אישורו של מנכ"ל

₪  450,000 מ "פז חברת נפט בע
 9של לתקופה 
חודשים 

 בתוספת מע"מ 

3.12.2019 

התקשרות  – ) לתקנות חובת המכרזים3)(ב)(4(3תקנה  צילום ומדפסות שכירות מכונות 

 .המשך

 .שהתקבל ,נדרש גם אישורו של מנכ"ל הרשות

₪  120,000 גסטטנרק בע"מ 
 בתוספת מע"מ 

3.12.2019 



 קבלת ההחלטה על ידימועד  הסכום שאושר ספקה סעיף הפטור נושא ההתקשרות

של רשות  מכרזיםהועדת 

 החדשנות

עם התקשרות  - לתקנות חובת המכרזים )א()31(3תקנה  דמי חבר בארגון 

 .חוץספק 

כי  ,א.(ג)3תקנה התאם לב ,אישור מנכ"ל הרשות התקבל 

ההתקשרות תאושר בלא פרסום הודעה כנדרש בהתאם 

 .)(ב) לתקנות1א.(3לתקנה 

 

SCIRNCE 

BUSINESS 

יורו  9000
 לשנה

3.12.2019 

התקשרות  – לתקנות חובת המכרזים) 1)(ב)(4(3תקנה  שירותי ראיית חשבון 

 .המשך

סומך חייקין רואי   

 (KPMG) חשבון

 יורו 3,300
 בתוספת מע"מ 

3.12.2019 

וזאת  ("ספק יחיד"). ) לתקנות חובת המכרזים29(3תקנה  ממוחשביםסרגל כלים  –מידע   מאגרי

לפי תקנה  הספקלאחר פרסום הכוונה להתקשר עם 

)(ב), ולאחר שלא התקבלו השגות לפי תקנה 1א.(א)(3

 ) לתקנות.2א.(א)(3

אי .וי.סי.ריסרצ' סנטר 

 בע"מ
35,000 ₪ 

 מע"מ  בתוספת
19.11.2019 

("ספק   1993-) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג29(3קנה ת ווטק  כנסב שותפות

תקנה התאם לב ,אישור מנכ"ל הרשות התקבל "). יחיד

ההתקשרות תאושר בלא פרסום הודעה כנדרש כי  ,א.(ג)3

 .)(ב) לתקנות1א.(3בהתאם לתקנה 

₪   20,000 בע"מ כנס תערוכות
 מע"מ בתוספת

6.11.2019 

עם התקשרות  -, לתקנות חובת המכרזים )א()31(3תקנה  AI   שבוע –כנסים ואירועים 

תקנה התאם לב ,אישור מנכ"ל הרשות התקבל . "חוץספק 

ההתקשרות תאושר בלא פרסום הודעה כנדרש כי  ,א.(ג)3

 .)(ב) לתקנות1א.(3בהתאם לתקנה 

 7.10.2019 $ 6880 מייקל לי 



 קבלת ההחלטה על ידימועד  הסכום שאושר ספקה סעיף הפטור נושא ההתקשרות

של רשות  מכרזיםהועדת 

 החדשנות

 

"). ("ספק יחיד ) לתקנות חובת המכרזים29(3תקנה  AI WEEKשותפות בכנס 

כי  ,א.(ג)3תקנה התאם לב ,אישור מנכ"ל הרשות התקבל 

ההתקשרות תאושר בלא פרסום הודעה כנדרש בהתאם 

 .)(ב) לתקנות1א.(3לתקנה 

אוניברסיטת תל אביב 

 למדע נאמן יובל סדנת(

 )וביטחון טכנולוגיה

100,000 
 בתוספת מע"מ 

3.10.2019 

") . ("ספק יחיד  ) לתקנות חובת המכרזים29(3תקנה  כנסים ואירועים שירותי הפקת 

כי  ,א.(ג)3תקנה התאם לב ,אישור מנכ"ל הרשות התקבל 

ההתקשרות תאושר בלא פרסום הודעה כנדרש בהתאם 

 .)(ב) לתקנות1א.(3לתקנה 

או.אס.קי.אר 

 ספונרשייפ בע"מ 
ש"ח  80,000

 בתוספת מע"מ 
18.07.2019 

 שיוני תכולה – 16.09.2019

התקשרות  – ) לתקנות חובת המכרזים1)(ב)(4(3תקנה  יעוץ משפטישירותי 

 .המשך

עמית, פולק מטלון 

 ושות' עורכי דין 
 16.09.2019 ש"ח  50,000

התקשרות עם  –   לתקנות חובת המכרזים )א()31(3תקנה  קמפיין תקשורתיביצוע 

  .חוץספק 

כי  ,א.(ג)3תקנה התאם לב ,אישור מנכ"ל הרשות התקבל 

ההתקשרות תאושר בלא פרסום הודעה כנדרש בהתאם 

 .)(ב) לתקנות1א.(3לתקנה 

  

SCIRNCE 

BUSINESS 

 16.09.2019 יורו  10,000



 קבלת ההחלטה על ידימועד  הסכום שאושר ספקה סעיף הפטור נושא ההתקשרות

של רשות  מכרזיםהועדת 

 החדשנות

וזאת , ("ספק יחיד") לתקנות חובת המכרזים) 29(3תקנה  מחקר שירותי 

לפי תקנה  הספקלאחר פרסום הכוונה להתקשר עם 

ולאחר שלא התקבלו השגות לפי תקנה ), ב)(1)(א.(א3

 .תלתקנו) 2)(א.(א3

מוסד שמואל נאמן 

למחקר מדיניות 

  לאומית (חל"צ)

ש"ח  130,000
 בתוספת מע"מ 

8.9.2019 

) לתקנות חובת המכרזים ("ספק יחיד"). 29( 3תקנה   תלושי שכר שירותי הפקת 

כי  ,א.(ג)3תקנה להתאם ב ,אישור מנכ"ל הרשות התקבל 

ההתקשרות תאושר בלא פרסום הודעה כנדרש בהתאם 

 .)(ב) לתקנות1א.(3לתקנה 
 

אלף ש"ח  100 מלם שכר בע"מ 
 (כולל מע"מ).

24.07.2019 

יועץ למערך  -זיו קציר  .מימוש זכות ברירה  - ג לתקנות חובת המכרזים3קנה ת סייבר שירותי יעוץ בתחום ה

הטכנולוגי בתחום 

 סייבר 

605,826 
 .מ"כולל מע ₪ 

2.7.2019 

התקשרות  – לתקנות חובת המכרזים) 3)(ב)(4(3תקנה  שכירות מכונות צילום ומדפסות

 המשך.

₪  120,000 מ "גסטטנרטק בע

 מ "בתוספת מע

 

25.06.2019 

התקשרות  - לתקנות חובת המכרזים) 3)(ב)(4(3 תקנה שירותי טלפוניה

  .המשך

 .שהתקבל - הרשותל "נדרש גם אישורו של מנכ

 

בזק חברה לתקשורת 

 מ "בע
₪  10,000עד 

 ,לחודש
 מ "בתוספת מע

 60,000סה"כ 
ש"ח + מע"מ 

 לתקופה

25.06.2019 



 קבלת ההחלטה על ידימועד  הסכום שאושר ספקה סעיף הפטור נושא ההתקשרות

של רשות  מכרזיםהועדת 

 החדשנות

 25.06.2019 50,000 מגה קמעונות בע"מ  .לתקנות חובת המכרזים )1)(ב()4(3תקנה  רכישת מזון ומוצרי סופר

שירותי מחקר ומידע עסקי שיווקי 

התפעול והניהול בתחומי התקשוב, 

 הטכנולוגי

לאחר  ("ספק יחיד"). לתקנות חובת המכרזים )29(3תקנה 

לפי תקנה  הספקפרסום הכוונה להתקשר עם 

ולאחר שלא התקבלו השגות לפי תקנה ), ב)(1)(א.(א3

 .לתקנות) 2)(א.(א3

גרטנר ישראל 

 אדוויזורי בע"מ 
218,200  ₪

 מ"מעבתוספת 
25.06.2019 

התקשרות  – לתקנות חובת המכרזים) 1)(ב)(4(3תקנה  ותי הסעה רשי

 .המשך
רונן יאמין הסעות 

 בע"מ

 ש"ח 36,700
לתקופה של 

 שנה 

28.05.2019 

 - 1993–ג"תשנ, לתקנות חובת המכרזים) 3)(ב)(4(3 תקנה מערכות מחשוב

  .התקשרות המשך

 .שהתקבל -ל הרשות"נדרש גם אישורו של מנכ

אגודה  סאסא סופטור

שיתופית חקלאית 

 בע"מ

 21.05.2019 ש"ח 50,000

 - 1993–ג"תשנ, לתקנות חובת המכרזים) 3)(ב)(4(3 תקנה ייעוץ בתחום מכרזי מחשוב 

  .התקשרות המשך

 .שהתקבל -ל הרשות"נדרש גם אישורו של מנכ

 

די.אי.טי טכנולוגיות 

 מידע בע"מ
 21.05.2019 ש"ח  50,000



 קבלת ההחלטה על ידימועד  הסכום שאושר ספקה סעיף הפטור נושא ההתקשרות

של רשות  מכרזיםהועדת 

 החדשנות

התקשרות  - לתקנות חובת המכרזים) 2)(ב)(4(3 תקנה  בענייני שכר והסכם קיבוצי יעוץ

 .המשך
יועץ לענייני שכר 

 והסכם קיבוצי

ש"ח  20,000
לתקופה  לחודש 

של שנה סה"כ 
 ש"ח  240,000

21.5.2019 

התקשרות  - ,לתקנות חובת המכרזים) 3)(ב)(4(3 תקנה חשבון  שירותי ראיית

  .המשך

 .שהתקבל -ל הרשות "נדרש גם אישורו של מנכ

 

רו"ח אביקם בייטנר 

 פלאי ינובסקי ושות'
2,276.4  ₪

 מ "בתוספת מע
20.05.2019 

(התקשרות  לתקנות חובת המכרזים) 1)(ב)(4(3תקנה  מערכת טלפוניה

 המשך)

 ₪ 8,820 בע"מ טיקל סנטר
  מ"מעבתוספת 

14.5.2019 

 מנועי צמיחה - מיזם משותףהפעלת 

 כלכליים

(התקשרות לביצוע  לתקנות חובת המכרזים) 18(3תקנה 

 . מטרות ציבוריות עם ג'וינט ישראל או תאגיד בשליטתו)

  וינט ישראל'ג
 

 7.5.2019 ש"ח  5,250,000

 מאגר דיוור והספקת מאגר ראשוני
 

אי .וי.סי.ריסרצ' סנטר  .מימוש זכות ברירה  - ג לתקנות חובת המכרזים3תקנה 

  בע"מ
ש"ח  246,450

 בתוספת מע"מ 
17.4.2019 



 קבלת ההחלטה על ידימועד  הסכום שאושר ספקה סעיף הפטור נושא ההתקשרות

של רשות  מכרזיםהועדת 

 החדשנות

, ("ספק יחיד") לתקנות חובת המכרזים) 29(3תקנה  תקשורתי תוכן מחקר וניתוח של, ניטור

 הספקלאחר פרסום הכוונה להתקשר עם 
ולאחר שלא התקבלו השגות לפי ), ב)(1)(א.(א3לפי תקנה  

 .לתקנות) 2)(א.(א3תקנה 

יפעת מידע תקשורתי 

 מ"בע
 

ש"ח  48,000
 בתוספת מע"מ 

17.4.2019 

, ("ספק יחיד") לתקנות חובת המכרזים) 29(3תקנה  נוי שנתי ימרכישת 

לפי תקנה  הספקלאחר פרסום הכוונה להתקשר עם 

ולאחר שלא התקבלו השגות לפי תקנה ), ב)(1)(א.(א3

 .לתקנות) 2)(א.(א3

 

אי .וי.סי.ריסרצ' סנטר 

 בע"מ
 
 

ח "ש 37,382
 בתוספת מע"מ 

11.4.2019 

המשך ליווי וייעוץ בתהליך מו"מ להסכם 

קיבוצי ברשות, סיוע בפרויקט מעבר 

 הרשות לירושלים.

התקשרות  - לתקנות חובת המכרזים) 3)(ב)(4(3 תקנה

  .המשך

 .שהתקבל , ל הרשות"נדרש גם אישורו של מנכ

 

סימן ניהול שינויים 

 מ "בע
 

ללא תוספת 
 תקציב

3.4.2019 

התקשרות  - ) לתקנות חובת המכרזים3)(ב)(4(3 תקנה יעוץ משפטי שירותי 

   המשך.

 ., שהתקבלנדרש גם אישורו של מנכ"ל הרשות

 

עורכי  -גור קפלן אלון 

 דין 
ללא תוספת 

 תקציב
3.4.2019 

התקשרות  - לתקנות חובת המכרזים) 1)(ב)(4(3 תקנה יעוץ משפטישירותי 

 .המשך

ללא תוספת  ושות' עורכי דין  שבלת
 תקציב

3.4.2019 



 קבלת ההחלטה על ידימועד  הסכום שאושר ספקה סעיף הפטור נושא ההתקשרות

של רשות  מכרזיםהועדת 

 החדשנות

בנושא  AGRIWEEK Osakaכנס  

 חקלאות מדייקת

 –  1993-ג"תשנ, לתקנות חובת המכרזים )31(3תקנה 

 .ספק חוץהתקשרות עם 

כי  ,א.(ג)3תקנה התאם לב ,אישור מנכ"ל הרשות התקבל 

ההתקשרות תאושר בלא פרסום הודעה כנדרש בהתאם 

  .)(ב) לתקנות1א.(3לתקנה 

 קוריאה יפן אוורודש

 AGRIWEEKבכנס 

Osaka  בנושא

 חקלאות מדייקת

 
1.  Reed 
Exhibition 

Japan Ltd – כ- 
אלף ש"ח  71

כולל מע"מ 
(שטח ביתן 

.וסמינר).  
2. Fujiya 

CO Ltd –51 -כ 
אלף ש"ח, כולל 

 מע"מ.

20.03.2019 

התקשרות  - לתקנות חובת המכרזים )1)(ב)(4(3 תקנה תואדריכלשירותי 

 המשך.

ש"ח  5,000 אדריכלית -מיכל רוזן 
 בתוספת מע"מ 

13.3.2019 

"). ) לתקנות חובת המכרזים ("ספק יחיד29(3תקנה  השתתפות הרשות בדו"ח מדעי החיים

כי   ,א.(ג)3תקנה התאם לב, אישור מנכ"ל הרשות התקבל

בהתאם ההתקשרות תאושר בלא פרסום הודעה כנדרש 

 .)(ב) לתקנות1א.(3לתקנה 

ש"ח  IATI   30,000ארגון 
 בתוספת מע"מ 

4.3.2019 

 בין הפעלה ההקמה וההסכמי הארכת 

  לבין הרשות מתימו"פ

 - 1993–) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג3)(ב)(4(3 תקנה

   התקשרות המשך.

 ., שהתקבלנדרש גם אישורו של מנכ"ל הרשות

 

מתימו"פ מרכז 

הישראלית  התעשיה

 למחקר ופיתוח

ללא תוספת 
 תקציב 

27.2.2019 



 קבלת ההחלטה על ידימועד  הסכום שאושר ספקה סעיף הפטור נושא ההתקשרות

של רשות  מכרזיםהועדת 

 החדשנות

 - 1993–לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג )1)(ב)(4(3 תקנה  .כנס קרן הודואירוח 

  התקשרות המשך.

ש"ח  50,000 הילטון תל אביב בע"מ
 כולל מע"מ 

27.2.2019 

התקשרות  - ) לתקנות חובת המכרזים3)(ב)(4(3 תקנה יעוץ משפטי שירותי 

   .המשך

 .,שהתקבלנדרש גם אישורו של מנכ"ל הרשות

 

עורכי  -גור קפלן אלון 

 דין 
ללא תוספת 

 תקציב 
20.2.2019 

"). ) לתקנות חובת המכרזים ("ספק יחיד29(3תקנה  מיקסי-ביומד בכנס שותפות

כי  ,א.(ג)3תקנה התאם לב, אישור מנכ"ל הרשות התקבל

בהתאם ההתקשרות תאושר בלא פרסום הודעה כנדרש 

 .)(ב) לתקנות1א.(3לתקנה 

תערוכות ג.ר.  כנס

 בע"מ
265,689  ₪
 מע"מ בתוספת

 כדין

6.2.2019 

שיתופי פעולה של הרשות עם גופי מדיה 

  2019השתתפות בכנסים במהלך ו

"). ) לתקנות חובת המכרזים ("ספק יחיד29(3תקנה 

כי  ,א.(ג)3תקנה התאם לב, אישור מנכ"ל הרשות התקבל

תאושר בלא פרסום הודעה כנדרש בהתאם ההתקשרות 

  .)(ב) לתקנות1א.(3לתקנה 

גופי המדיה 

THEMARKER 

 כלכליסטו

250,000 ₪ 
  מ"מע בתוספת

 

31.1.2019 

סופר באזור קריית  מוצרימזון ורכישת 

 שדה התעופה 

ע.ר. צים שיווק ישיר  ") .) לתקנות חובת המכרזים ("ספק יחיד29(3קנה ת

בע"מ ו/או אומדן 

לקמעונאות והשקעות 

בע"מ ו/או יינות ביתן 

 בע"מ

₪  60,000 עד
 מע"מ.  בתוספת

 

31.1.2019 



 קבלת ההחלטה על ידימועד  הסכום שאושר ספקה סעיף הפטור נושא ההתקשרות

של רשות  מכרזיםהועדת 

 החדשנות

התקשרות     - המכרזים חובת לתקנות),3)(ב)(4(3תקנה   ISERDהאינטרנט של  אתר תתחזוק

 .נדרש גם אישור מנכ"ל הרשות, שהתקבל .המשך"

כולל ₪  11,600 נט דיגיטל בע"מודר
 מע"מ לרבעון

31.1.2019 

רשות החדשנות בכנס  השתתפות

Women's Health Innovations and 

Inventions 

"). ("ספק יחיד  ) לתקנות חובת המכרזים29(3תקנה 

כי  ,א.(ג)3תקנה התאם לב, אישור מנכ"ל הרשות התקבל

ההתקשרות תאושר בלא פרסום הודעה כנדרש בהתאם 

 )(ב) לתקנות.1א.(3לתקנה 

 

COMTEC GROUP 20,000  בתוספת
 מע"מ

9.1.2019 

התקשרות  – ) לתקנות חובת המכרזים1)(ב)(4(3תקנה  אתר האינטרנט  בתחום שירותי יעוץ

 .המשך

 ₪ 50,000  עד טלי סימנטוב 
  מ"מעכולל 

9.1.2019 

 200,000 חברת דואר ישראל ") .ספק יחיד("   ) לתקנות חובת המכרזים29(3תקנה  דיוור 
 בתוספת מע"מ

 

2.1.2019 
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