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 מועצה אזורית הגלבוע –פרוטוקול ישיבת וועדת רכש 

 
 174.7.מיום  1732/פרוטוקול וועדת רכש מס'  

 
 נוכחים :

 מזכיר המועצה –אילנה חייט 
 .המנהלת רכש ולוגיסטיק -אלונה סדן שאול

 גזבר המועצה –ג'ואד זועבי 
 

 נוכח אורח :
 מנהל אגף שפע –אבי טייר 

 
 חסרים :

 ראש המועצהס.  –דודי בונפיל 
 

 :הוחלט כלהלן 4.7.17בוועדת הרכש שהתקיימה בתאריך  
 

 עלות כוללת  שם הספק הנבחר מס'
  ₪כולל מע"מ ב 

 החלטה/  פירוט
 הערות

 אושר בדיקות בטיחות באולמות ספורט 15,093  כלבו תחביב 1

 אושר עבודות אלומיניום במוסדות חינוך - 2,000 אלום 2

 אושר עבור מח' גבייהכספת  - 2,574 בני כספות 3

 אושר דפיברלטור - 4,212 זאב המרכז לעזרה ראשונה 4

 אושר ימי עבודת מחפרון - 1,638 נורי אליהו 5

 אושר יום עבודה מכסחת זרוע - 2,106 עקארי תשתיות 6

 אושר רכש גרור כיבוי אש - 27,144 4*4אפי  7

 אושר תיקון שער חשמלי בגן נר - 9,980 מ.א.ד. אל רם שערים  8

 תבור שאן חרוד 9
 סלאח ובניו

 מחצבות בית אלפא

 אושר מחלוטה חול ושומשומיות - 

 אושר שיפוץ מחסן חירום באומן - 102,960 זוהר כהן 10

 משה פרנקו –ירוק עד  11
 יניב ברנט

1,580 
1,580 

 אושר יום עבודה ריסוס עשביה -

 ציוד מחשוב הנגשה עבור ילדים עם  - 56,124.90 יורוסוניק 12
 מוגבלויות

 אושר

 מתנות  –תמונות על קנבס  - 5,820 אורי וול 13
 למנהלים

 אושר

 אושר מפה מצבית גן ילדים אביטל - 3,276 זיתאווי מוחמד עדנאן 14

 סימון גבולות בי"ס קיבוץ בית  - 3,393 סוהיל עזיז סאבא 15
 אלפא

 אושר

 אושר משאבת ריקון למקווה - 7,348 טוהר מקוואות בע"מ 16

 התקנת תכנה 2800 ספיקום בע"מ 17
 עלות חודשית 790

 אושר השכרת מערכת רישום שיחות -

 חוות דעת קונסטרוקטיבית לבי"ס - 1,755 מגדלי הגלבוע הנדסה 18
 דמוקרטי -

 אושר

 חאזם זועבי 19
 ברנט יניב

1,930 
1,930 

 אושר יום עבודה אחזקה -
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 הנחיות והערות הוועדה : 

 

  הוועדה מנחה כי כל נושא בדיקות הבטיחות )בטיחות , חשמל , אש וכיוב'( עבור מבני המועצה  –בדיקות בטיחות
והמתנ"ס כולל מוסדות חינוך, תרבות וספורט יאוגדו ע"י יובל אסייג. מפרט הצרכים של המתנ"ס בתחומים אלא 

 יוכנס לתוך הצעות המחיר שעורך יובל אסייג בכדי לתת מענה יחיד.

 שר מאחר והמחיר שהציע כולל נסיעות, הצעת א.ש.ח אינה כוללת נסיעות ומייקרת הצעות ב עקארי תשתיות או
600 ₪. 

  אושר לאשר את שלושת המציעים ע"פ המציע הזול ביותר לכל פריט נדרש –הצעת מחיר למחלוטה. 

  שיפוצים כלליים ברחבי המועצה לביצוע  שיפוצי קיץ יוכנס פרקמכרז גזבר המועצה מנחה כי במסגרת  –שיפוצים
 (לביצוע לפי צורך עם אפשרות לפיצול קבלנים בין פרק זה לשאר השיפוצים.)

 
 

  הוועדה מאשרת את שתי ההצעות הזולות בלבד ירוק עד, יניב ברנט. יש לוודא חלוקה  –יום עבודה ריסוס עשבייה
 שוויונית בין הזוכים על בסיס זמינותם.

  וועדת הרכש דחתה הדיון בהצעות. הנחיית הוועדה וגזבר המועצה היא כי יש  –כביש גישה  –ריבוד אספלט נורית
 .2017ממשרד הפנים  ₪מיליון  1לבצע העבודה במסגרת המכרז לריבוד כבישים תחת התב"ר ע"ס 

 במידה ויוחלט להמשיך התקשרות עם הספק מעבר לפיילוט חודשי יש לחתום  -השכרת מערכת רישום שיחות
 הסכם.עימו 

 
 
 
 
 
 

 כתבה                                                                                                                                       
 אלונה סדן שאול                                                                          
 מנהלת מח' רכש                                                                          

 
 
 
 
 
 

 העתקים :
 מנהלת המרכזים הקהילתיים –סיוון גולדמן 
 מנהלת מח' גבייה –חגית בנימין 

 קב"ט המועצה –יצקוביץ אגיא 
 מנהל אגף שפע –אבי טייר 

 מהנדס המועצה –משה ענתבי 
 מנהל מח' חינוך –ילובסקי יאיר 

 אב בית –איציק כהן 
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