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 21.1151.מיום  2163/פרוטוקול וועדת רכש 

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

  . גזבר המועצה –ג'ואד זועבי 

 סיכום הדברים

 הערותיה והנחיותיה : 15.11.21להלן ריכוז החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 

שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות כוללת 
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה תקציבימקור  פירוט

שיפוץ שירותים במשכן  8,640 זועבי ג'מאל 1
 .לאומנות

שיפוץ מבני 
 תרבות

1822000750 

 אושר מהנדס

 -דן שרון 2
א.ב. 

 מתכננים

תכנון צומת כניסה קיבוץ עין  40,365
 תאורה -חרוד איחוד

תכנון כביש 
 כניסה עין חרוד

2022632750 

 אושר מהנדס 

 -דן שרון 3
א.ב. 

 מתכננים

תכנון מרכז היישוב קיבוץ  17,257
 -חשמל -עין חרוד איחוד
 תאורת כבישים

 תכנון
2020102750 

 אושר מהנדס 

שניידר  4
תכנון 

כבישים 
 ומדידות

תכנון מרכז היישוב קיבוץ  49,140
 .עין חרוד איחוד

 תכנון
2020102750 

 אושר מהנדס 

דראושה  5
 משהור

מושב  –שיפוץ בית קשיש  29,981
 .מיטב

שיפוץ בתי 
 קשישים

2019742750 

 אושר מהנדס

ר.מ.ת  6
 הנדסה

 -תשריט חלוקה מוקיבלה 10,589
אזור מסחרי משולב בניין 
ציבורי+ מרכז תחבורה+ 

 .שצ"פ

שירותים 
 מקצועיים

1733400750 

וועדה 
 מקומית

 אושר

דניאל  7
 -טויזר
 הראינטג

הכנת תיק מכלול  14,040
 .לוגיסטיקה

 ופעילותנהלים 
1723000781 

 אושר קב"ט

מרווה  8
 סלימאן

 -הורים –חוג עברית מדוברת  12,450
 .כפר טמרה

 מרכז עוצמה
2022532750 

 אושר רווחה

גרביל חוויה  9
 חינוכית

פעילות חווייתית מועדונית  13,500
 אומן.

מועדונית 
 שיקומית

1843511780 

 אושר רווחה

 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

תשתיות  10
מידע 

 וטכנולוגיות 

שירותים  הכנת מכרז מערכות מידע. 17,433
 מקצועיים

1733400750 

 אושר מינהל כללי

שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות כוללת 
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה מקור תקציבי פירוט

סטים ביגוד עבור בי"ס  120 33,120 לוטו ישראל 11
 לכדורגל

 בי"ס לכדורגל
103002 

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

 

 

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

 תיוק למגישים.. נוכחיםל:  העתקים
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