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 28.3.22מיום  2209/פרוטוקול וועדת רכש 

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

 .גזבר המועצה –ג'ואד זועבי 

 סיכום הדברים

 הערותיה והנחיותיה :  28.3.22להלן ריכוז החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 

שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות כוללת 
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה תקציבימקור  פירוט

קבוצת  1
 דלהום

–ביטוח שמשות אוטובוסים  12,928
 .שנתי

 אחזקת צהובים
18170800730 

 אושר תחבורה

אבטחת דלת כניסה בית  4,914 תרבות 2
 ציזלינג.

 הוצ' תפעול
1826400420 

 אושר תרבות

קמפיין שנתי עידוד  32,400 בכר זועבי 3
התחסנות "בריא בגלבוע" 

 .2022במגזר הערבי 

 הסברה קורונה
1729999550 

 אושר דובר

רדיו קול  4
 רגע

עידוד  -קמפיין רדיו 5,850
 התחסנות "בריא בגלבוע".

 הסברה קורונה
1729999550 

 אושר דובר

מוקד גשש  5
 גומון

שירותי מוקד עבור : חדרי  6,517
נשק, מחסני חירום, 

 מתמידים.

אחזקת מחסני 
 נשק

אחזקת מחסני 
 חירום

 מתמיד גלבוע
 מתמיד תענך

 אושר קב"ט

סבג אליהו  6
 ייעוץ

 מחשבים ותוכנות .ייעוץ אבטחת תקשורת 8,775
1613000930 

 אושר קב"ט

מסטר  7
 אופיס

הצטיידות חדר הכלה בי"ס  28,360
 .יסודי נעורה

מרחבי הכלה יד 
 לחמישה/נעורה

2023942750 

 אושר מהנדס

 זוהר בניה 8
 ושיפוצים

פיתוח חדר טרפו אולם  25,009
 ספורט אומן.

 אולם אומן
2018882750 

חברה 
כלכלית 

 גלבוע

 אושר

הגברה ותאורה באירוע כוכב  22,113 א.א. אסקול 9
 נולד.

 כוכב נולד
104016 

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 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

צעדת  –מופע לכל המשפחה  9,126 באבלינג 10
 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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