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 15.10.17מיום  36/17פרוטוקול וועדת רכש 

 : נוכח לדיון מקצועי     :  מקרב חברי הוועדה נוכחים

  -מנהל מח' מיחשוב ותקשורת  –רונן בגים      מזכיר המועצה –אילנה חייט 

 לנושא סלולר.     גזבר המועצה –ג'ואד זועבי 

 ס. ר' המועצה ור' מינהל שירות לתושב –דודי בונפיל 

 מנהלת יח' רכש ולוגיסטיקה –שאול  -אלונה סדן

 

 סיכום הדברים

 

 , הערותיה והנחיותיה :15.10.17להלן החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 

 

 עלות כוללת שם הספק הנבחר מס'
 -בש"ח 

 כולל מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה מקור תקציבי פירוט

מוטורולה סלושנס  1
 ישראל בע"מ

אספקת ציוד קשר אלחוטי  117,000
 דיגיטאלי לפי מפרט

תב"ר ביטחון 
אישי במרחב 

 הכפרי

 אושר ביטחוןמח' 

ליווי שלב א' בהקמת יח'  8,018 רמי סטויצקי 2
 מתנדבים

פיתוח 
 קהילתי

1849100840 

מח' 
לשירותים 

 חברתיים

 אושר

3 OneDay 
יום אחד התנדבות 

 חברתית בע"מ

תכנון, הפקה וניהול שתי  6,000
 פעילויות התנדבות

התערבות 
 בקהילה

1848600780 

מח' 
לשירותים 

 חברתיים

 אושר

סדנת הכנה לחירום עבור  14,000 אבלין י.א. בע"מ 4
 צוות המח'

 יתרות:
1848600780 
1848500840 
1848820840 

מח' 
לשירותים 

 חברתיים

 אושר.
הזמנה תצא 

לאחר השלמת 
התקציב 

 הנדרש בעבורה
העמותה לקידום  5

 התיאטרון
פעילות  –הצגות  5 15,000

 בבתיה"ס
תב"ר 

בטיחות 
 בדרכים

2019242750 

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

ייעוץ ביסוס גן ילדים  14,332.5 ישראל קלר 6
 אביטל

 תב"ר
2019120950 

 אושר חינוך
)תב"ר בניית גן 

 ילדים אביטל(
ייעוץ ביסוס יסודי  28,665 ישראל קלר 7

 מוקיבלה
 תב"ר 

2019120950 
 אושר חינוך

)תב"ר הקדמת 
 כספי תכנון(

קבלני  מד מים ואביזרים 4,137 עין חרוד מאוחד 8
 אחזקה

1746101750 

 אושר אגף שפ"ע

הטמנת  ניקוי תחנות מעבר 5,265 גבאי יניב 9
 פסולת

1712300755 

 אושר אגף שפ"ע
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 עלות כוללת שם הספק הנבחר מס'
 -בש"ח 

 כולל מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה תקציבימקור  פירוט

מרכז הצמיג  10
 שמשון דניאל

אחזקת  צמיגים עבור מחפרון 7,722
 מחפרון

1712300753 

 אושר אגף שפ"ע
יש לבצע 

העברה ליתרה 
 תקציבית

מדידות למחצבת בית  5,850 אוטומפ מדידות 11
 אלפא

תב"ר מדידות 
 וסקר

 אושר גביה

רכישת ציוד  למדידת רעשתיקון מכשיר  7,268.04 אגנטק 12
 יסודי

1731000930 

יח' 
 סביבתית

 אושר

החלפת ארון חשמל  4,563 אמיר מערכות 13
 לגנרטור

 הוצ' שונות
1712300780 

 אושר אגף שפ"ע

 

 

 :  הערות והנחיות הוועדה

לנוכח סגירת מרכז השירות של פלאפון בקניון העמקים ומעבר לדוכן שירות מינימליסטי שאינו  – סלולר .א
אינו על הצרכים באופן ראוי, ולנוכח ירידת מחירים בשוק, ממליצים מנהלת הרכש ומנהל מיחשוב 

ותקשורת שלא לחדש את החוזה עם פלאפון במועד החידוש בשנה הבאה, ולפתוח במכרז חדש תוך הודעה 
לחברה במועד כמתחייב. הוועדה מקבלת את ההמלצה ומנחה את הממליצים להיערך ליציאה למכרז או 

 הצעות מחיר בהתאמה.
 

גזבר . יש מודעות לקושי קושי בגיוס ספקים חלופיים., ועיכוב תשלומים גורם לעצירת אספקה –ספקים  .ב
 במסגרת ישיבת מנהלים.לעצירה/צמצום הזמנות יעלה המלצה המועצה 

 
גזבר המועצה מנחה את מנהלת הרכש להמציא מחירון עדכני של משרד השיכון או גוף  – אור העתקות .ג

 פורמלי, לבחינת יציאה להצעות מחיר לשנה הבאה.
 

הוועדה מנחה את מנהלת הרכש לבדוק הנושא  –הצטרפות לגופים גדולים למכרזים בנושאים מרכזיים  .ד
 ברשויות אחרות.

 
 טרם ניתנה תשובת היועמ"ש. – סעיף ט' 17.9.17פרוטו' הוועדה מיום  .ה

 
 ס.ר' המועצה מבקש לבדוק הנושא טרם אישור הוועדה. – גרור חפ"ק תאורה .ו

 
 ס.ר' המועצה מבקש לבדוק הנושא טרם אישור הוועדה. - בקשה להזמנת מסגרת מהספק אלון מוטורס .ז

 

 

 

 שאול-רשמה : אלונה סדן

 מנהלת יח' רכש ולוגיסטיקה. 
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 : העתקים

 לנוכחים

 ראש מינהל חינוך –יאיר ילובסקי 

 מנהל אגף שפ"ע –אבי טייר 

 קב"ט –גיא איצקוביץ 

 מנהלת המח' לשירותים חברתיים –רחל ברנע אמרגי 

 מנהלת המרכזים הקהילתיים גלבוע –סיוון גולדמן 

 מנהלת מח' הגבייה –חגית בנימין 

 מנהל היח' הסביבתית –זאב שמחי 

 פרויקטים אגף הכספיםמנהלת  –מזל ביטון 

 תיוק
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