ה' בחשוון תשפ"ב
 11באוקטובר 2021

לכבוד

שלום רב,

הנדון :בקשה לקבלת מידע מכח חוק חופש המידע

 .1קיבלנו את פנייתך מיום .18.8.21
 .2התייחסותנו מובאת בטבלה בשני העמודים הבאים.
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מס מכרז

נושא המכרז

החברות הזוכות

סכום הזכיה (ללא מע"מ)

1

34/2020

הקמת
מערכת
לניהול
תכניות
עבודה
ולתחזוקתה

חברת קומיוג'ן

עבור הקמת המערכת שלב ראשון 242,000

2

43/2020

שירותי
הפקת
סרטונים.

תקשורת,
קסטינה
סטודיו דה הייב,
פבלישרז ,היי טיצ
הדרכה ,איגלו בית
קריאטיב ,יובל קנר,
שחר ששון ,יו וידאו,
געדע ,אורן מגדיש.

יום צילום מלא .2625 -
תגמול לצלם נוסף ליום מלא 2150 -
משמרת עריכה 2250 -
שעת עריכה נוספת 200 -
קריאייטיב 2000 -
בימוי 2450 -
מפיק 1500 -
שימוש במוזיקה מקורית 200 -
קריינות 1100-1300 -
תרגום 450 -
שימוש ברחפן 2500 -
מאגרי תמונות 300 -
אנימציה 2750 -
כתוביות 750 -
יום אולפן 3100 -
פרומפטר 650 -
שידורי לייב 3150 -
צילום עד שעתיים 800 -

3

46/2020

שירותי
ליסינג
תפעולי.

ש .שלמה רכב בע"מ

114,857

4

9/2021

מתן שירותי מכון קינן שפי בע"מ
מיון
מועמדים
למשרות
במשרד
מבקר

שלב א' במיון לתפקיד ניהולי במכרז פומבי
 220שלב ב במיון לתפקיד ניהולי במכרז פומבי
 850שלב א במיון לתפקיד שאינו ניהולי במכרז
פומבי 220 -
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שלב ב במיון לתפקיד שאינו ניהולי במכרז
פומבי 220 -
מיון לתפקיד ניהולי במכרז פומבי 750 -

המדינה ונציב
תלונות
הציבור.
5

5/2021

מתן שירותי טרם נבחר
הסעדה
בסיוע
אמצעים
טכנולוגיים.

6

26/2021

יעוץ בתחום אשכול  - 1משרד רו"ח בתחום הכלכלי  -משרד רו"ח אברמזון -
שיעור הנחה של  15%מתעריף חשכ"ל
אברמזון ,ומשרד בן
הכלכלי,
משרד בן דוד שלוי קופ' ושות  -שיעור הנחה
דוד שלוי קופ ושות'
החשבונאי
של  15%מתעריף חשכ"ל
והסטטיסטי.(BDSK) .

7

11/2021

אשכול  -2פארטו .
אשרול  - 3עדליא בתחום החשבונאי  -קבוצת פארטו  -שיעור
הנחה של  12%מתעריף חשכ"ל
בתחום הסטטיסטי  -עדליא  -שיעור הנחה
של  10%מתעריף חשכ"ל
שירותי יעוץ ביון
לשיפורים
ושינויים
בסביבת
ניהול
המסמכים
Documentu
.m

 271.10ש"ח לשעה
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