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 15.12.21מיום  40/21פרוטוקול וועדת רכש 

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

  . גזבר המועצה –ג'ואד זועבי 

 סיכום הדברים

 :הערותיה והנחיותיה 15.12.21להלן ריכוז החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 

שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות כוללת 
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה תקציבימקור  פירוט

אלקיים  1
פסיפיק 

 שיווק

מתנות למתמידים  בערב  15,000
 הוקרה

 מתמיד גלבוע
1722100780 

 טיפוח מתנדבים
1727100521 
 מתמיד תענך
1722100782 

 אושר קב"ט

 מתמיד גלבוע כיבוד לערב מתנדבים 10,000 נשנש 2
1722100780 

 אושר קב"ט

מופע סטנדאפ לערב  16,380 ג'מאליוסי  3
 מתנדבים

 טיפוח מתנדבים
1727100521 

 אושר קב"ט

אדיר ל.א  4
 אבטחה

אחריות ושירות תיקונים  49,000
שנתי למצלמות ברחבי 

 המועצה

 שירות מצלמות
1727000758 

 אושר קב"ט

עבודות מסגרות בגני הילדים  16,999 מתכת ג'וזף 5
 לפי מפרט

 קבלניות
1741000751 

 חומרים
1741000720 

 אושר אחזקה

עומרי  6
 צ'ימאג'יק

פעילות  -אטרקציות במדע 4,095
 מרכזי למידה בכפרים

 תכנית לאומית
2022502750 

 אושר חינוך

מחקר  7
 התלהבות

 צח"י ערב הוקרה צח"י -הרצאה 4,680
2021622750 

 אושר רווחה

 ערב הוקרה צח"י -כיבוד 4,500 נשנש
 ערב הוקרה צח"י -מתנות 2,129 הנפשציפור 

זוהר בניה   8
 ושיפוצים

תיקון וחיזוק קומת עמודים  9,360
 בית ציזלינג

 תכנית אירועים
1822100781 

 אושר תרבות

עטייה  9
 אחמד

אולם  -ביסוס לחדר טרפו 62,489.7
 ספורט אומן

הקמת אולם 
 ספורט אומן

חברה 
 כלכלית

 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

2018882750 
שי לעובדים  –תווי קניה  15 7,500 שופרסל 10

 מצטיינים
 ועד עובדים

5001020000 
 אושר מינהל כללי

עיצוב והפקת חוברת סל  38,025 לוטם 11
 שירותים 

 ליווי מקצועי
2021371524 

 אושר מינהל כללי

 

 

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

 תיוק למגישים.. נוכחיםל:  העתקים
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