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 14.10.21+  21.1012.מיום  2113/פרוטוקול וועדת רכש 

 : מקרב חברי הוועדה נוכחים

  . מנכ"ל המועצה -ענת מור 

 .גזבר המועצה –ג'ואד זועבי 

 סיכום הדברים

 הערותיה והנחיותיה : 14.10.21והשלמות בתאריך  12.10.21להלן ריכוז החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 

שם הספק  מס'
 הנבחר

כוללת עלות 
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה מקור תקציבי פירוט

שהד  1
 הצללות

תוספות ושינויים להצללות  9,243
גן משחקים פרסו  –קיימות 

 ביישוב גן נר

שיפוץ גן 
 משחקים פרסו

2023262750 

 אושר מהנדס

שמחון  2
אדמונד 

 ובניו

עבודות איטום גני ילדים כפר  49,999
 יחזקאל

שיפוץ גנ"י כ. 
 יחז'

2023402750 

 אושר מהנדס

שמחון  3
אדמונד 

 ובניו

בי"ס יסודי עבודות איטום  17,000
 חב"ד

בי"ס שיפוץ 
 יסודי חב"ד

2023392750 

 אושר מהנדס

חיבור קו מים למגרש משולב  14,890 מאיר ביטון 4
 טייבה

תיקון ופיתוח 
 תשתיות

2023092750 

 אושר מהנדס

גידור גן משחקים פרסו  23,839.92 מתכת ג'וזף 5
 ביישוב גן נר

 שיפוץ גן פרסו
2023262750 

 אושר מהנדס

מודדי  6
 טבעון

תשריט חלוקה עבור הקצאת  5,616
 קרקע למקווה אומן

 העתקות
1733400551 

וועדה 
 מקומית

 אושר

קרני  .א 7
הנדסת 
 בטיחות

מבדקי בטיחות תמ"ת  5,195
 למשפחתונים

ילדים 
 במשפחתונים
1843901840 

 אושר רווחה

יתד מרחב  סדנת הכנה לשוק העבודה 4,500 בי אנד בי 8
 תעסוקה

1847150780 

 אושר רווחה

מיכל זמיר  9
 עינב

 ניצנים העשרה חוג יוגה לצהרוני ניצנים 7,200
1817971784 

  חינוך

העמותה  10
לקידום 

 התיאטרון

הצגה "רן בדרכים" בנושא  3,900
 לתלמידים -זה"ב

 בטיחות בדרכים
2022722750 

 אושר מינהל כללי

 2תיקון הצללה גן חובה  2,802 מתכת ג'וזף 11
 מוקיבלה

 קבלניות
1741000751 

 אושר אחזקה

תיקון מעקות כניסה מעונות  11,495 רן בשטח 12
 יום גן נר

 קבלניות
1741000751 

 אושר אחזקה

 אישור וועדת הרכש הינו אישור הצעה זוכה ואין בו כדי לחייב מימוש בהוצאת דרישה/ הזמנה/ הסכם. -
 הנפקת דרישה/ הזמנה/ חתימה על הסכם מחייבת, כתנאי סף,  קיומה של יתרה תקציבית מתאימה. -

 אישור הוועדה להוצאה מתב"ר ישריין מיידית את ההוצאה בתב"ר. -
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שם הספק  מס'
 הנבחר

כוללת עלות 
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה מקור תקציבי פירוט

שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות כוללת 
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה מקור תקציבי פירוט

זוהר בניה  13
 ושיפוצים

ביצוע מרזבים אולם ספורט  24,000
 גן נר

מרכזים  אחזקת אולמות
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

גלובל  14
פתרונות 

 פנים

מרכזים  אחזקת אולמות פרקט אולם עין חרוד 153,270
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

זוהר בניה  15
 ושיפוצים

יציקת בטון ועבודות חפירה  12,992
עבור הצבת גנרטור אולם 

 ספורט גן נר

אחזקת אולם 
 ספורט גן נר

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

אושר במסגרת 
התקציב הכולל 
שאושר לביצוע 

 הצבת גנרטור
 

 שאול, מנהלת יח' רכש, לוגיסטיקה וביטוח.-רשמה : אלונה סדן

 תיוק למגישים.. נוכחיםל:  העתקים
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