
רבעון 3/2015

בקשות שהובאו לאישור ועדת רכש בחודשים 7-9/2015 

הערותספקסכום האישור לפני מע"מתאריךנושא

על בסיס הצעה יחידהב.מ בריכת שחיה בע"מ                                  19/07/20158,400כניסה לבריכת השחייה בבית יהושע במסגרת קייטנת הכדורסל1

על בסיס הצעה יחידה - ישולם מהכנסות הקייטנהארז רייכרטעד הסכום הפטור ממכרז19/07/2015הפעלת קייטנת כדורסל לילדים תושבי המועצה2

על סמך 2 הצעותקיבוץ מגל - אקטיבי קייטרינג                                19/07/201524,500קייטרינג לאירוע "חוף פוגש עמק"3

התקשרות עם הספק שאינו הזול ביותראי. אם מערכות שילוט                                  26/07/20156,850ייצור שילוט זכוכית למרכז היום בחרוצים4

העבודה לא בוצעה כיוון שהספק נפגע בתאונת עבודהמהפך עיצוב ושדרוג הבית - שמעון זיגדון                                29/07/201556,000עבודות שיפוץ לצורך הנגשה שמיעתית של כיתת לימוד בבית החינוך המשותף בשפיים5

מתקציב בית הספר - התקשרות עם הספק שאינו הזול ביותרעוזי בן ישי                                30/07/201536,000עבודות צביעה בבי"ס חוב"ב לקראת פתיחת שנת הלימודים6

על בסיס הצע היחידהראבוס הנדסה ובניה בע"מ                                30/07/201565,624הסדרת ליקויי בטיחות והנגשה באולם ספורט בבית יהושע7

על בסיס הצעה יחידהדרדיק איתמר - אשדות                                  05/08/20153,313ציוד לעבודה בגובה במהלך מחנה קיץ8

הודפוס רהב                                06/08/201545,000הדפסת חוברות ופלאיירים של אירועי תרבות במועצה9

התקשרות עם הספק שאינו הזול ביותרשלומי פלח - אור שיפוצים                                10/08/201564,000עבודות שיפוץ לצורך הנגשה שמיעתית של כיתת לימוד בבית החינוך המשותף בשפיים10

על סמך 2 הצעותמור פרוג'קטס                                11/08/201515,000תיקון ליקויי חשמל בבתי הספר במועצה11

אחים מקלדה לגידור (1999) בע"מ                                11/08/201533,650התקנת מעקות וגדרות בבית ספר וגני ילדים12

גרונדמן ושות' - חברה לשיווק מוצרי ספורט בע"מ                                17/08/201537,205מדי משחק לקבוצות הליגה של המועצה13

על בסיס הצעה יחידהאיל שלו הנדסה אזרחית וסביבתית                                20/08/201511,120יעוץ בהידראוליקה וניקוז - אפולוניה14

ישולם ע"י רוכשי הכרטיסים - תקבולים יעברו למועצה בניכוי העמלהtixwiseעד הסכום הפטור ממכרז20/08/2015מערכת אינטרנטית להזמנת כרטיסים וסליקת כרטיסי אשראי15

סלימאן מקלדה בע"מ                                25/08/201531,000עבודות פיתוח נופי בבית החינוך16

בקשה מעודכנת - על סמך 2 הצעותישראכרט                                27/08/201520,000רכישת כרטיסי מתנה לראש השנה17

זהבי אלומיניום                                30/08/201519,200דלתות אלומיניום עם ידיות בהלה18

התקשרות עם הספק שאינו הזול ביותרצמח בר                                30/08/201518,840הפקת והדרכת טיול לעובדי המועצה לאזור מערת הנטיפים19

מונוטק                                03/09/201516,200מיגון מפני קרינה בכיתות לימוד20

משולם ע"י ותיקי המועצה ישירות לספק-06/09/2015נופש לותיקי המועצה21

על סמך 2 הצעותמרכז הפועל (איילון חברה לביטוח בע"מ)                                17/09/201538,000ביטוח שחקני ליגות הכדורסל22

יוסי יוסף אוהלים                                21/09/201528,000שכירת ציוד לאוהלי הידברות בישובים23

על סמך 2 הצעותאקטיב ויז'ן                                21/09/201515,975פרסום מודעת דרושים בשני עיתונים יומיים24


