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 6.12.17מיום  1742/פרוטוקול וועדת רכש 

      :  מקרב חברי הוועדה נוכחים

      גזבר המועצה –ג'ואד זועבי 

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

 מנהלת יח' רכש ולוגיסטיקה –שאול  -אלונה סדן

 

      :  מקרב חברי הוועדה יםחסר

      מזכיר המועצה –אילנה חייט 

 סיכום הדברים

 

 הערותיה והנחיותיה : 6.12.17להלן החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 

 

 עלות כוללת שם הספק הנבחר מס'
 -בש"ח 

 כולל מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה מקור תקציבי פירוט

י.מ.מ מערכות  1
 כיבוי

מערכת כריזה בי"ס  9,138
 דמוקרטי

הוצאות 
מיוחדות 

משרדי 
 ממשלה

1727000759 

 – ביטחון
קב"ט 
 מוס"ח

 אושר

איי.קיו.איי  2
 התרעה בע"מ

מערכת התרעה מפני  7,371
 רעידות אדמה לבי"ס

 דמוקרטי

הוצאות 
מיוחדות 

משרדי 
 ממשלה

1727000759 

 –ביטחון 
קב"ט 
 מוס"ח

 אושר

פתרונות אחסון  3
 חכמים 

חט"ב עמדת שמירה ל 16,862
 + מזגן מוקיבלה יסודי

הוצאות 
מיוחדות 

משרדי 
 ממשלה

1727000759 

 –ביטחון 
קב"ט 
 מוס"ח

 אושר

רכב פיקוד  צמיגים לרכבי ביטחון 5,616 טייר סנטר 4
 העורף

1727000531 

 אושר ביטחון

רדימיקס מוצרי  5
 בטון

הביטחון  בטונדה )מחיר ליחידה( 1,096.99
האישי 
במרחב 

 הכפרי

 אושר ביטחון

ריסוס  חומרי ריסוס 4,701 יניב ברנט 6
 שטחים

1727000753 

 אושר ביטחון
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 עלות כוללת שם הספק הנבחר מס'
 -בש"ח 

 כולל מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה מקור תקציבי פירוט

תכנית בינוי לחלקה בייעוד  80,730 נסים דוירי 7
ציבורי בנוסף לתכנון מבנה 

 אולפן למחול תל יוסף

הקמה 
והרחבת 

 אולפן
2019762750 

אולפן  הנגשת
 למחול

2020402750 

 אושר.  מהנדס
המתכנן יחתום 

על שני 
הסכמים 

נפרדים עפ"י 
הצעות המחיר 

 תכנית בינוי –
 תכנון אולפן-

תשלום כמקובל 
בהסכמי 
 תב"רים

אחוזי הנחה  ויקטור בורביע 8
לפי גודל 

 שטחים

תכנון ופיקוח על עבודות 
שדרוג מבנים לרעידת 

 אדמה

 עבודות תכנון
2019102950 

 אושר. מהנדס
המתכנן יחתום 

על הסכם. 
תשלום כמקובל 

בהסכמי 
 תב"רים 

תכנית מפורטת איחוד  70,200 ענאן עבדל ראזק 9
וחלוקה טמרה מתחמים 

1+2 

הרחבה 
 טמרה

2017642750 

 אושר. מהנדס
המתכנן יחתום 

על הסכם. 
תשלום כמקובל 

בהסכמי 
 תב"רים

ביסאן שירותים  10
 הנדסיים 

תכנון תשתיות להצבת  25,447.5
 מבנה יביל בנורית 

מבנה רב 
 תכליתי נורית
2018842750 

 אושר. מהנדס
המתכנן יחתום 

על הסכם. 
תשלום כמקובל 

בהסכמי 
 תב"רים

הנחה  9% חאזם זועבי 11

 מאומדן

שיפוץ בית עלמין דרומי 
 טייבה

בית עלמין 
 דרומי טייבה
2019302750 

 .אושר מהנדס
ביצוע העבודה, 

כולל תכנון 
ופיקוח לא 

יעלה על גובה 
ההרשאה, 

שיירשם בדף 
הפרויקט ניהול 

במודגש. 
תשלום כמקובל 

בהסכמי 
 תב"רים 
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 עלות כוללת שם הספק הנבחר מס'
 -בש"ח 

 כולל מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה מקור תקציבי פירוט

הנחה  8% חאזם זועבי 12

 מאומדן

 מזרחישיפוץ בית עלמין 
 טייבה

בית עלמין 
 דרומי טייבה
2019302750 

 אושר. מהנדס
ביצוע העבודה, 

כולל תכנון 
ופיקוח לא 

יעלה על גובה 
ההרשאה, 

שיירשם בדף 
הפרויקט ניהול 

במודגש. 
תשלום כמקובל 

בהסכמי 
 תב"רים 

הנחה  7% חאזם זועבי 13

 מאומדן

בית עלמין  שיפוץ בית עלמין טמרה
 טמרה

2019292750 

 אושר. מהנדס
ביצוע העבודה, 

כולל תכנון 
ופיקוח לא 

יעלה על גובה 
ההרשאה, 

שיירשם בדף 
הפרויקט ניהול 

במודגש. 
תשלום כמקובל 

בהסכמי 
 תב"רים 

הנחה  6% חאזם זועבי 14

 מאומדן

בית עלמין  נעורהשיפוץ בית עלמין 
 נעורה

2019312750 

 אושר. מהנדס
ביצוע העבודה, 

כולל תכנון 
ופיקוח לא 

יעלה על גובה 
ההרשאה, 

שיירשם בדף 
הפרויקט ניהול 

במודגש. 
תשלום כמקובל 

בהסכמי 
 תב"רים 

ארזים תשתיות  15
 הגלבוע בע"מ

דרכים  דרכים חקלאיות דבורה 90,959
חקלאיות 

 דבורה
2020812750 

אושר. חתימה  מהנדס
על הסכם 

והתחלת עבודה 
רק לאחר 

אישור התב"ר 
ע"י משרד 

 הפנים
מגרשי ספורט  עבודות הסדרה מגרש יעל  11,115 זוהר כהן 16

 חזות יישובים
1746106750 

 אושר אגף שפ"ע
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 :  הערות והנחיות הוועדה

 –מצ"ב תכתובת מייל קב"ט + חוו"ד יועמ"ש  – 9.8.17החלטת וועדת רכש מיום  –שערים דו כנפיים  .א
בקשות היישובים בפרויקט השתנו. לפיכך מבקשת המועצה במענה לבטל את השערים הדו כנפיים  

שבוצעו. על בסיס הודעת הקב"ט וחוו"ד היועמ"ש,  4שערים קונזוליים נוסף על  4ובמקומם לבצע עוד 
שערים  4ים ובמקביל להזמין ולבצע עוד מאשרת וועדת הרכש לבטל את ההזמנה לשערים דו כנפי

 קונזולים. 
 

הוועדה עיינה בפניית  – 9.8.17החלטת וועדת רכש מיום  –ירדן עבודות חשמל  –אי שביעות רצון מספק  .ב
כתובת מייל מנהלת הרכש / מהנדס . הוועדה מנחה את המהנדס כי יעדכן את היועמ"ש מצ"ב ת –המהנדס 

מכתב לספק הכולל את נימוקיו, דרישה להשלמת העבודה בלוחות זמני  בכל פרטי המקרה ויבקשו להוציא
 מוגדרים וקביעת סנקציה במידה ולא יבוצע. המשך פעולה לאחר מכן בהתאם להנחיות היועמ"ש. 

 
 

 שאול-רשמה : אלונה סדן

 מנהלת יח' רכש ולוגיסטיקה. 

 : העתקים

 לנוכחים

 לחסרים

 פיתוחס. ר' המועצה ור' מינהל  -הישאם זועבי 

 מהנדס המועצה –משה ענתבי 

 מנהל אגף שפ"ע –אבי טייר 

 קב"ט –גיא איצקוביץ 

 קב"ט מוס"ח –יובל אסייג 

 חכ"ל –מנהלת פרויקטים  –רוית בריימוק 

 מנהלת פרויקטים אגף הכספים –מזל ביטון 

 תיוק
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