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 21.10.21מיום  2132/פרוטוקול וועדת רכש 

 : מקרב חברי הוועדה נוכחים
  . מנכ"ל המועצה -ענת מור 

  . גזבר המועצה –ג'ואד זועבי 

 סיכום הדברים

 הערותיה והנחיותיה : 21.10.21להלן ריכוז החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 

שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות כוללת 
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה תקציבימקור  פירוט

תחנת  1
 העמקים 

למרכז גיל רך עבור  פסיכולוג 30,024
חודשים ספט', אוק', נוב', 

 2021דצמ' 

 תכנית לאומית
2022502750 

 אושר חינוך

עולם הילד  2
 והנוער

הצטיידות מרכזים  5,000
תכנית  -קהילתיים בכפרים

360 

 תכנית לאומית
2022502750 

 אושר חינוך

שבו כלי  3
 כתיבה

ציוד לסדנת תרפיה באומנות  11,851.63
 בי"ס עמק יפה –

 תפעול עמק יפה
1815201760 

 אושר חינוך

עולם הילד  4
 והנוער

בניית מרחבי למידה בי"ס  119,679
 יסודי מוקיבלה

 אושר חינוך ניהול עצמי

ויסאם  5
 עומרי

הסדרת חשמל ותיקונים  5,241.6
 לקראת מופעי במה

 אירועיםתכנית 
1822100781 

 אושר תרבות

פעילות גופנית לוותיקים  6,847 אפרת פורת 6
 מועדון עין חרוד מאוחד

תעסוקה במועדון 
 אזרחים ותיקים

1844460840 

 אושר רווחה

סיור לוותיקים מועדון עין  3,500 צוקים 7
 חרוד מאוחד

תעסוקה במועדון 
 אזרחים ותיקים

1844460840 

 אושר רווחה

חושאן  8
 תמארה

 פעילות מט"ל סדנת בישול 11,700
1847180840 

 אושר רווחה

תקשורת  9
 אלעין

היכרות עם  -תקשורת 9,100
תיקון  -מכשירי סלולר

 חומר עיוני -פלאפונים

 פעילות מט"ל
1847180840 

 אושר רווחה

אופנת פור  10
 יו

 מתמי"ד תענך יח' כובעי מג"ב 250 6,224.4
1722100782 

 אושר קב"ט

אלקיים  11
 פסיפיק

 צרכים יחודיים רכבי ביטחון 3זיווד  21,060
1723000783 

 אושר קב"ט

רכישת אמצעי 
 חירום

1723000740 

 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

עלות כוללת 
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה תקציבימקור  פירוט

שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות כוללת 
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה מקור תקציבי פירוט

הרשת  12
 הירוקה

עד גובה 
היתרה 
 בתב"ר

 -קוראליווי וביצוע קול 
 2018אישרור הח' וע' רכש 

 חינוך סביבתי
20223492750 

יח' 
 סביבתית

אושר על סמך 
הארכת תוקף 
התחייבות מ. 

. 2023הגנ"ס ל 
גובה עד ביצוע 

היתרה בתב"ר 
 בלבד.

 בטיחות בדרכים צמידי סיליקון זוהרים 3,159 מת"ד 13
2022722750 

 אושר מינהל כללי

א.ד.ר  14
בטיחות 
 בדרכים

פעילות בטיחות בדרכים  6,900
 בי"ס יסודי מוקיבלה

 בטיחות בדרכים
2022722750 

 אושר מינהל כללי

 2021וט קמפיין מהירות שיל 2,925 יוסף פרסום 15
 רלב"ד

 בטיחות בדרכים
2022722750 

 אושר מינהל כללי

זוהר בנייה  16
 ושיפוצים

השלמת פיתוח גן משחקים  38,785
 פרסו ביישוב גן נר

 פרסושיפוץ גן 
2023262750 

 אושר מהנדס

אגבאריה  17
 יוסף

שמאי עבור מתחם צפוני  69,030
 איחוד וחלוקה -נעורה

תכנית איחוד 
 וחלוקה נעורה

2023042750 

וועדה 
 מקומית

 אושר

תכנון מים וביוב כבישים  28,080 איה הנדסה 18
דרך משולבת  5,82,81

 הרחבה מוקיבלה

השלמת תשתיות 
 מוקיבלה

2022772750 

חברה 
 כלכלית

 אושר

תכנון ותאום מול  -תאורה 10,764 חסן המאם 19
 חח"י, בזק, הוט

השלמת תשתיות 
 מוקיבלה

2022772750 

חברה 
 כלכלית

 אושר

גידור גנרטור אולם ספורט  9,196 מתכת ג'וזף 20
 עין חרוד

מרכזים  אחזקת אולמות
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

וגביעים צעדת מדליות  ////////// ///////// 21
 2022הגלבוע 

צעדת הגלבוע 
2022 

רכש עבור 
מרכזים 

קהילתיים 
 גלבוע

 לא אושר

 

 

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

 תיוק למגישים.. נוכחיםל:  העתקים
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