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 8.3.22מיום  07/22פרוטוקול וועדת רכש 

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

 .גזבר המועצה –ג'ואד זועבי 
 

 סיכום הדברים

 הערותיה והנחיותיה :  8.3.22להלן ריכוז החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 

שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות כוללת 
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה תקציבימקור  פירוט

 סופר עץ  1
 יסוד

29,233.6 
75,213.6 

פריטים מתכלים לגני 
עפ"י מחיר, מצאי  -הילדים

 ופריט נדרש.

גנ"י חומרים 
 מתכלים

1812200876 

 אושר חינוך

ציוד הנגשה טכנולוגי בי"ס  6,102 נס נטח 2
 עמק חרוד

 הקצבות גנים
1812200870 

 אושר חינוך

תכנית אירועים  10.3.22מופע ליום האישה  15,795 תפעול נטו 3
 מבוגרים

1822100781 

 אושר תרבות

שירות שנתי למערכת  6,318 סמארטיקט 4
 כירטוס

תכנית אירועים 
 מבוגרים

1822100781 

 אושר תרבות

ר.א עבודות  5
 עפר

אחזקה ומבצעי  יום עבודה בובקט 1,500
 ניקיון

172300762 

 אושר אגף מוניצ'

ר.א עבודות  6
 עפר

יום עבודה טיאוט רחובות+  2,900
 מפוח+ עובד

אחזקה ומבצעי 
 ניקיון

172300762 

 אושר אגף מוניצ'

פעילות הורים וילדים  6,025.5 קשרים 7
 מועדונית שיקומית

מועדונית 
 שיקומית

184311780 

 אושר רווחה

 מקלטיםשיפוץ  השלמת עבודות מקלט גדיש 5,000 זועבי ג'מאל 8
1723000750 

 אושר קב"ט

משה כהן  9
ל.ג. 

תשתיות 
 ופיתוח

תיקוני כבישים  תיקוני אספלט חבר 25,000
 חבר

2023752750 

 אושר מהנדס

מגדלי  10
 הגלבוע

תיקון כתב כמויות גן ילדים  8,000
 בית אלפא

שירותים 
 מקצועיים

1733400750 

 אושר מהנדס

 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

 קרביץ - 11
 גרפיטי -
דודי  -

 אופיס

כיסאות  לפי פריט
לפי  -מנהל/אורח/מזכירה

 צורך, התאמה ומצאי

 משרדיות
1621800560 

 ארגוניות
1613000580 

 אושר רכש

שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות כוללת 
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

 עבור יחידה מקור תקציבי פירוט
 החלטה/הערות

 -עדכון תכנון תחנת שאיבה 34,355.88 פלגי מים 11
 אביטל

 הרחבת אביטל
2022062750 

 קולחי הגלבוע
 אושר

 -עדכון תכנון תחנת שאיבה 32,015.88 פלגי מים 12
 מיטב

 הרחבת אביטל
2022062750 

 קולחי הגלבוע
 אושר

מגן דוד  13
 אדום

אבטחה רפואית צעדת  8,000
 הגלבוע

 צעדת הגלבוע
102002 

 מרכזים קהילתיים גלבוע
 אושר

מעשה  14
 מחשבת

 סימון מסלולים צעדת 27,500
 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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