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 1.11.21מיום  33/21פרוטוקול וועדת רכש 

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

  . גזבר המועצה –ג'ואד זועבי 

 סיכום הדברים

 הערותיה והנחיותיה : 1.11.21להלן ריכוז החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 

שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות כוללת 
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה מקור תקציבי פירוט

מועדונית  ליווי והכשרה מכלול חינוך 2,720 זה אפשרי 1
 שיקומית

1843511780 
 

 אושר חינוך

מערכת הגברה קבועה  16,754.4 זזים ברשת 2
לשיפור שמע באולם בית 

 ציזלינג

תכנית אירועים 
 למבוגרים

1822100781 

 אושר תרבות

תכנית אירועים  הגברה ותאורה למופע  10,000 זזים ברשת 3
 למבוגרים

1822100781 

 אושר תרבות

ביסאן  4
הנדסת 
 כבישים

תכנון צומת כניסה לקיבוץ  7,020
 -כבישים -עין חרוד איחוד
מוע'  21815הגדלת הזמנה 

 19.11.20רכש 

כניסה לעין תכנון 
 חרוד

2022632750 

 אושר מהנדס

בי"ס יסודי  -מערכת שמע 2,400 מהלב 5
 הנגשת שמע –עמק חרוד 

הנגשה ללקויי 
שמיעה יסודי 

 עמק חרוד
2023542750 

 אושר מהנדס

בי"ס אורט  -מערכות שמע 2 4,800 מהלב 6
 הנגשת שמע –אחווה 

הנגשה ללקויי 
שמיעה בי"ס 

 אחווה
2023552750 

 אושר מהנדס

ויסאם  7
 עומרי

בי"ס אורט  -הנגשת שמע 84,474
 אחווה 

הנגשה ללקויי 
שמיעה בי"ס 

 אחווה
2023552750 

 אושר מהנדס

ויסאם  8
 עומרי

 רב תחומיבי"ס  -הנגשת שמע 28,009
 עמק חרוד

הנגשה ללקויי 
 רב תחומישמיעה 

 עמק חרוד
2023562750 

 אושר מהנדס

שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות כוללת 
כולל  - בש"ח
 מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה מקור תקציבי פירוט

 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 מקור תקציבי פירוט

ויסאם  9
 עומרי

בי"ס יסודי  -הנגשת שמע 22,522
 עמק חרוד

הנגשה ללקויי 
שמיעה יסודי 

 עמק חרוד
2023542750 

 אושר מהנדס

איזון  10
 אקוסטיקה

מגרש  -חוו"ד אקוסטית 6,318
 כדורגל סנדלה

שירותים 
 מקצועיים

1733400750 

 אושר כללי מינהל

זוהר בניה  11
 ושיפוצים

מעונות יום  עבודות תשתית מעונות יום 15,862
 מתנ"ס

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

ניקוי גגות גני ילדים  /////////////// ///////////// 12
 ופעוטונים

 קבלניות
1741000751 

 לא אושר אחזקה

 

 

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

 קתיו למגישים.. נוכחיםל:  העתקים
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