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 20.3.22מיום  2208/פרוטוקול וועדת רכש 

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

 .גזבר המועצה –ג'ואד זועבי 
 סיכום הדברים

 הערותיה והנחיותיה :  20.3.22להלן ריכוז החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 

שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות כוללת 
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה תקציבימקור  פירוט

בי"ס יסודי  -חדר הכלה 27,787 מאיר ביטון 1
 .נעורה

 מרחבי הכלה 
2023942750 

 אושר מהנדס

זוהר בניה  2
 ושיפוצים

עבודות שיפוץ מקלט מושב  26,910
 ברק.

 שיפוץ מקלטים
1723000750 

 אושר קב"ט

 -ארבל 3
 שטראוס

גן  -ביתן שמירה שער צפוני 15,935
 נר.

הקצבות 
מיוחדות משרדי 

 ממשלה
1727000759 

אושר על סמך  קב"ט
אישור עקרוני 

פקע"ר. לביצוע 
לאחר קבלת 

 הרשאה.
שהד  4

 הצללות
גני  -החלפת רשתות צל פגודה 20,375.6

ילדים: מוקיבלה, אביטל, 
 .אדירים

 קבלניות
1741000751 

 אושר אחזקה

 מקוואותשיפוץ  .חדר הסקה מקווה אביטל 68,500 טהרת אדם 5
2023792750 

 אושר דת

מסעדת  6
 נימר

ארוחת צהרים במסגרת טיול  5,760
 .מועדוני ותיקים

 מועדונים
1844450780 

 אושר רווחה

סמאהר  7
 מסלאמה

הרצאה באירוע חודש  4,095
 .האישה

תכנית –יתד 
 לצעירים

1847150780 

 אושר רווחה

א.י. כתר  8
 אלקטריק

" פנסוניק+ 50 הטלוויזי 2,281.5
 מתקן תליה.

 משרדיות
1621800560 

 אושר רכש

מוקד  9
הפרסום 

 הארצי

 צעדת הגלבוע קמפיין פרסום צעדת הגלבוע 17,725.5
102002 

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

צעדת  -הלים והצללותאו 36,036 טבעי ארונה 10
 הגלבוע.

 צעדת הגלבוע
102002 

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

 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

 -אוטובוסים למערך היסעים 80,000 ע. תמר 11
 .צעדת הגלבוע

 צעדת הגלבוע
102002 

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

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

 .תיוק למגישים.. נוכחיםל:  העתקים
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