רבעון 2/2015
בקשות שהובאו לאישור ועדת רכש בחודשים 4-6/2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

תאריך
נושא
25/03/2015
רכישת כלי הקשה לקונסרבטוריון למוסיקה של המועצה
01/04/2015
תכנון נוף בפרויקט קרית גני הילדים בבצרה
02/04/2015
כרטיסי טיסה לגרמניה עבור משלחת בני נוער
02/04/2015
שיפוץ סוכת המציל והכנת חוף הים לפתיחת עונת הרחצה
05/04/2015
שכירת ציוד לוגיסטי לאירועי פסטיבל המוזיקה 2015
מתנות סוף שנה לתלמידי כיתות י"ב
26/04/2015
הפקת הפנינג משפחתי במסגרת פסטיבל המוסיקה 2015
26/04/2015
26/04/2015
השמת רכזת חוזים ומכרזים בגזברות לתקופת ניסיון
27/04/2015
קייטרינג לאירוע שיא בחינוך
28/04/2015
השמת עובדת זמנית לתקופה קצרה במחלקת רישוי ותברואה
03/05/2015
שירותי קייטרינג לתיקון ליל שבועות
12/05/2015
הכשרות לשעת חירום לצוותים במועצה
13/05/2015
שקיות פלסטיק כתומות לאיסוף פסולת אריזה
14/05/2015
אירוח ואספקת כיבוד לערב גיבוש מועצתי לתלמידי כיתות ו'
18/05/2015
הדפסת עיתון המועצה
19/05/2015
הספקה והתקנה של מערכת לבקרת מיזוג אויר באולם הספורט בבית יהושע

סכום האישור לפני מע"מ
16,949
36,000
30,000
43,082
49,000
41,010
37,000
עד הסכום הפטור ממכרז
18,000
20,000
16,949
30,000
עד הסכום הפטור ממכרז
10,000
עד הסכום הפטור ממכרז
16,500
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

20/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
26/05/2015
07/06/2015
10/06/2015
14/06/2015
15/06/2015
17/06/2015
23/06/2015
28/06/2015
28/06/2015
28/06/2015
29/06/2015
30/06/2015

36,680
33,000
64,902
עד הסכום הפטור ממכרז
4,500
4,350
18,175
24,560
4,500
42,000
16,000
עד הסכום הפטור ממכרז
57,000
25,000
15,000
20,500

אירוע משלחת בני נוער מגרמניה בישראל )אתרי לינה עבור המשלחת(
קיום אירוע לנוער בחוף מכמורת
רכישת טרקטור משא  - 4*4ריינג'ר תוצרת פולאריס
התקשרות מסגרת לבדיקת מתקני ספורט ביישובי המועצה
הספקת כיבוד בשרי לסיום הכשרה של המתמידים
רכישת מסמנת דשא למגרש בקיבוץ יקום
ריסוס אויר של מאגר מי הקולחין בתל יצחק
שיפות מנוע של משאבי במאגר מי הקולחין
סדנת פיסול בחול במסגרת אירוע משפחות בחוף געש
הוספה ,שיפוץ וחידוש פרגולות בחוף הים
ביטוח נושאי משרה ודירקטורים
רכישת מערכת מיגון לאוטובוסים ומערכת לניהול ציי רכב
ביצוע סקר ובדיקת קונסטרוקטור למבני מוסדות החינוך במועצה
בדיקת תקינות מתקני ומכשירי חשמל במוסדות חינוך במועצה
קורס המשך לקורס מיומנויות גישור
הספקת ריהוט לבית הספר חוב"ב בבני ציון

ספק
חלילית  -פ.גרינשפון ובניו
דוד גת אדריכלות נוף
איסתא
אור שיפוצים
אאוט-דור פתרונות מתקדמים לתשתיות זמניות
שקף אקשן
וייסמן הפקות
מנפאואר
אוכל בדרך אליך
דנאל משאבי אנוש
מתוקה
מהו"ת ישראל -מרכז היערכות והתמודדות בחירום
פלסטון
בריכת בית יהושע  -מועדון לחבר
אביב כן שיווק
בן יוסף מהנדסים
אכסניית אגרון ,חורשת טל ,אכסניית תל חי ,תולי
מעונות בגבעת חביבה
מלון ביץ' הפקות ואירועים
פוגאזי
סיסטם מערכות מתקדמות
אוכל בדרך אליך
אריתוך
תלם תעופה
המחדש תעשיות )מנת"ש(
עדן זאבי
ד.נ.ר חיון גגות )(1994
איילון חברה לביטוח
איתוראן
גלברג מהנדסים
מור פרוג'קטס
אופטימום -עו"ד יונתן נפתלי
גן גנית

הערות
אושר ברבעון  ,2הבקשה נשלח ה ברבעון 1

על בסיס הצעה יחידה
התקשרות עם הספק שאינו הזול ביותר

התקשרות עם הספק שאינו הזול ביותר
על בסיס הצעה יחידה
על בסיס הצעה יחידה

על בסיס הצעה יחידה

על סמך שתי הצעות מחיר
על סמך שתי הצעות מחיר
החברה למחזור מים וקולחים
החברה למחזור מים וקולחים
על סמך שתי הצעות מחיר

לתקופה של  3שנים

מתקציב בית הספר

