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 24.2.22מיום  2205/פרוטוקול וועדת רכש 

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

 .גזבר המועצה –ג'ואד זועבי 

 סיכום הדברים

 הערותיה והנחיותיה : 24.2.22להלן ריכוז החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 

 

שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות כוללת 
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה תקציבימקור  פירוט

המשכן  1
 לאומנות

 -פרויקט "קול הרוח" 25,200
 לילדים בסיכון

 הקצבות בתי"ס
1881320870 

אושר. תב"ר  חינוך
בהליכי אישור. 

עם אישור 
התב"ר, תועבר 

ההוצאה 
מהשוטף 

 לתב"ר.
 -פרויקט "קול הרוח" 25,200 שגיא מורן 2

 לילדים בסיכון
 הקצבות בתי"ס

1881320870 
אושר. תב"ר  חינוך

בהליכי אישור. 
עם אישור 

התב"ר, תועבר 
ההוצאה 
מהשוטף 

 לתב"ר.
 -פרויקט "קול הרוח" 61,000 טל שגב 3

 לילדים בסיכון
 הקצבות בתי"ס

1881320870 
אושר. תב"ר  חינוך

בהליכי אישור. 
עם אישור 

התב"ר, תועבר 
ההוצאה 
מהשוטף 

 לתב"ר.
 -פרויקט "קול הרוח" 105,400 דרבוקומניה 4

 לילדים בסיכון
 הקצבות בתי"ס

1881320870 
אושר. תב"ר  חינוך

בהליכי אישור. 
עם אישור 

התב"ר, תועבר 
ההוצאה 
מהשוטף 

 לתב"ר.

 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

 הקצבות גנים הנגשות –ציוד טכנולוגי  6,271 נס מטח 5
1812200870 

 אושר חינוך

 ריסוס והדברה חומרי ריסוס והדברה 234 מיכה קוריס 6
1715300750 

 אושר תברואה

שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות כוללת 
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה מקור תקציבי פירוט

 אחזקת נגררים עגלה -תיקון דחוף 8,687.25 מתכת ג'וזף 7
1711000731 

 אושר תברואה

מקלט  -אספקה והתקנת דלת 16,000 נשק הצפון 8
 מועצה

 שיפוץ מקלטים
1723000750 

 אושר קב"ט

ראני  9
 זיתאווי

 122מדידות הרחבת נורית  2,500
 יח"ד

 הרחבת נורית
2013622750 

חברה 
 כלכלית

 אושר

ראני  10
 זיתאווי

 הרחבת נורית מדידות הרחבת בית אלפא 4,680
2022012750 

חברה 
 כלכלית

 אושר

שטראוס  11
 מים

לפי הגורם  מתקן מים מונגש 2,224
 המזמין

 אושר רכש

מדפסות  3עלות חודשית  142 יקיר פריד 12
 3המשך התקשרות  -שכירות

 שנים בשדרוג תנאים

לפי הגורם 
 המשכיר

 אושר רכש

אמ.וי.פי.  13
 ספורט

 -מזרן לכיסוי רצפת אולפן 6,154
 עבור התעמלות קרקע

 אחזקה
105002 

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

 

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

 

 

 קתיו למגישים.. נוכחיםל:  העתקים
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