
מציע זוכהועדת רכש' מסנושא הצעת המחירתאריך

ריצפרקט4495חידוש רצפת מחול באשכול פיס02.01.2020

ביי מי טכנולוגיות4496אספקת שוברי מתנה לעובדי המועצה08.01.2020

גריעה4497גריעת פריטים08.01.2020

רן ומזל ואחנון4498אספקת כיבוד לישיבות המועצה26.01.2020

מיכל דוקטורי4499מכירת שטחי פרסום בעיתון המועצה06.02.2020

נטקור4500סביבתית' עבודת תקשורת במבנה משרדים יח06.02.2020

רהיטי הכח4501רווחה- ריהוט מרכז טיפולי 06.02.2020

תומר הררי, נועה רונן, עומר לוי4502ייעוץ אדריכלי לפרויקטים קטנים במועצה06.02.2020

גריעה4503גריעת פריטים06.02.2020

אושרה הפקות4504הפקת ארוע בנושא בטיחות בדרכים12.02.2020

מ"דן ויזניצר בע4505שרותי ייעוץ כלכלי להקמת מבנה ציבור12.02.2020

מרכז החשמל4506י ומחלקות המועצה"אספקת מדיחי כלים לגנ12.02.2020

חגית אזריאל4507בודק תוכניות ורישוי לועדה המקומית13.02.2020

וולף שירותי מעבדה4508שרותי תחזוקת מקוואות במועצה13.02.2020

רהיטי הכח4509סביבתית ' יח- ריהוט למבנה חדש 16.02.2020

נטקור4510חידוש רישוי להתקנת סופוס במועצה04.03.2020

מימי אשרוב20204511עצמאות - פעילות לגני ילדים 04.03.2020

מ"מילגם בע4512שרותי הפעלת מוקד טלפוני ואתר אינטרנט04.03.2020

סופר ביל.א.א4513יל חיטוי ידיים לבתי ספר וגני המועצה'מתקנים וג05.03.2020

שרגאי דגלים20204514רכישת דגלים ליום העצמאות 19.03.2020

משרד הבריאות4515תברואה- בדיקות מעבדה 19.03.2020

עמותת פתחון לב4516סל מזון לנזקקים לפסח24.03.2020
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ס נייר ומספריים.ש4517רווחה- ערכת יצירה לילדי המועדונית לצרכים מיוחדים 24.03.2020

מ"טולי גן בע4518ערכות יצירה לילדי הגן24.03.2020

קרין טננצפ4519ייעוף וליווי בנושא זיהום אויר25.03.2020

ס נייר ומספריים.ש4520חבילות יצירה לילדי המועצה29.03.2020

מקס הרצברג4521רכישות יינות לעובדי המועצה30.03.2020

פנקס משק מטעים4522מתנות לחג למתנדבי צוות חרום02.04.2020

שרגאי דגלים4523חלוקה לתושבים- דגלי לאום ליום העצמאות 06.04.2020

אטיאס סוכנות מזון. ד.מ4524נרות נשמה- רכישת נרות לתושבים 06.04.2020

ד לאובר יועצים בעמ.ה.ל4525מ"רג- שרותי ייעוץ ביטוח הסכם 06.04.2020

גיא להב יצירה והפקה4526ס כרמי יוסף"בי- צילום ועריכת וידאו 20.04.2020

מ"מאונטין בע. ג20204527תיקי מתגייסים לשנת 26.04.2020

מ"הוצאות קורן ירושלים בע20204528לשנת ' ך לבוגרי כיתות ו"ספרי תנ26.04.2020

וילונות רפאל4529אשכול פיס- אספקה והתקנת וילונות 26.04.2020

מ"מתקני פסגות בע4530התקנה ואספקת מתקני חצר כלי נגינה לגני ילדים26.04.2020

בוטל4531אספקה והתקנת מערכת טמס בבית עוזיאל06.05.2020

גריעה4532גריעת פריטים18.05.2020

מ"וואן שילוב מערכות בע4533ס איתן"בי- ציוד אור קולי לספריה 18.05.2020

תאטרון הקוקייה4534הצגות בתקופת הקייץ בישובים01.06.2020

נילי רייכמן4535הצעה למיתוג ומיצוב המועצה01.06.2020

ריהוטק חברה לריהוט4536ריהוט לחדר ישיבות והנהלה01.06.2020

מ"דן ויזניצר בע4537מ"כתיבת תכנית עסקית רג01.06.2020

בית אומנויות הבמה 20204538סדנאות יצירה לילדי התושבים קייץ 08.06.2020

מ"דף רם בע20204539משחקים לגני ילדים לשנת 08.06.2020

צעדים לשינוי חברתי4540אגף קהילה- שרותי ליווי וייעוץ להכנת תכנית אב 21.06.2020
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