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 25.5.22מיום  2215/פרוטוקול וועדת רכש 

  : מקרב חברי הוועדה נוכחים

 .גזבר המועצה –ג'ואד זועבי   . מנכ"ל המועצה -ענת מור 

 סיכום הדברים

 הערותיה והנחיותיה : 25.5.22להלן ריכוז החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 

 

שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות כוללת 
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה תקציבימקור  פירוט

כובעים  -שי לוותיקים 7,020 קשרים 1
 יחידות. 300 -ממותגים

מועדונית 
 שיקומית

1843511780 

 אושר רווחה

חמזה  2
דהאמשה 

בי  –וולא 
 טו בי

מרחב מקדם  הכנה שוק העבודה. –סדנה  6,000
 תעסוקה

1847150780 

 אושר רווחה

מגן דוד  3
 אדום

לפי הגורם  .מפעם -דיפיברלטור 2,700
 המזמין

 אושר קב"ט

אדיר ל.א  4
 לאבטחה

 קבלניות .מיגון דלת וועדה מקומית 5,850
1741000751 

 אושר מהנדס

מוסך  5
 נהריים

אחזקת טנדרים, טרקטורים,  40,000
. הוצאה עד עגלות, נגררים

 גובה סכום זה בלבד.

לפי הגורם 
 המזמין

אושר חד פעמי  תחבורה
לגובה סכום עד 

זה. על מח' 
תחבורה לצאת 

למכרז 
לאספקת 

 שירותים אלה.
גן חנין  -החלפת צינור כב"א 5,850 מתכת ג'וזף 6

 מוקיבלה.
 קבלניות

1741000751 
 אושר אחזקה

ציוד תקשוב עבור בי"ס עמק  14,480 חד וחלק 7
 יפה.

הוצ' ממשלה ע"ס 
 הרשאה: 

1001485871 

 אושר חינוך

אדרי  8
 ברזלדרקוני 

 -בטיחות –תיקון גדרות  21,060
 בי"ס עמק יפה.

הוצ' ממשלה ע"ס 
 הרשאה: 

1001486495 

 אושר חינוך

 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

איקאה  9
)ליבנה 

 צפוני(

שנה  100חגיגות  יחידות כריות מושב. 600 15,000
 להתיישבות

2024132750 

 אושר רכש

שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות כוללת 
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה מקור תקציבי פירוט

 100שירותים כימיים לאירוע  8,073 בראשית 10
 שנים להתיישבות.

שנה  100חגיגות 
 להתיישבות

2024132750 

 אושר רכש

שמיר  11
 מערכות

 250,000 -חבילת מסרונים 3,510
 יח'.

מיזמים 
 דיגיטאליים
2023642750 

 אושר מינהל כללי

ביטון  12
 מיכאל

ניקוי מדרגות אמפי מיקהל  36,270
שנים  100לאירוע 

 להתיישבות.

שנה  100חגיגות 
 להתיישבות

2024112750 

 אושר מינהל כללי

מחפרון  13
 העמקים

אולם  –עבודות אספלט  123,809
 ספורט אומן.

אולם ספורט 
 אומן

2018882750 

חברה 
 כלכלית

 אושר

 -ביטחון -עבודות גידור 30,420 טבעי ארונה 14
כוכב נולד במסגרת אירוע 

 להתיישבות. 100אירועי 

שנה  100חגיגות 
 להתיישבות

2024132750 

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

 

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

  .תיוק למגישים.. נוכחיםל:  העתקים
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