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 18.130.מיום  184/פרוטוקול וועדת רכש 

      :  מקרב חברי הוועדה נוכחים

 מנכ"ל המועצה -ענת מור 

      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 :30.1.18להלן החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 

 

שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

עבור 
 יחידה

 החלטה/הערות

התקנת סלים חדשים  ליחידה 13,572 כל בו תחביב  1
 במגרשים

אולמות 
 ומגרשים 
18290787 

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

2 B.Design 29,215  הנגשה אקוסטית גן
 טייבה

הרשאה מ. 
 החינוך

2017/25/356 

חברה 
כלכלית 

 בינוי

 אושר

קו גובה  3
 אדריכלות ונוף.

יש להעביר הצעה 
מתוקנת לפי 

הנחייה זו לוועדת 
 הרכש לאישרור

תשתיות מ.  תכנון שצ"פ לאומן בלבד
שעשועים 

 באומן
2020842750 

אושר תכנון  מהנדס
שצ"פ אומן. 

שצ"פ חבר 
יבוצע מסגרת 

תכנית השצ"פ 
שמבוצעת 
וממומנת 

בחברה 
. הכלכלית

המתכנן יחתום 
על הסכם. 

תשלום כמקובל 
בהסכמי 
 תב"רים

פרוגרמה לתוספת  5,264 ראני זיתאווי  4
כיתות בתיכון עמל עמק 

 חרוד

עבודות תכנון 
ברחבי 

 המועצה
2019102950 

 אושר. מהנדס
המתכנן יחתום 

על הסכם. 
תשלום כמקובל 

בהסכמי 
 תב"רים

נתיבים  –ריהוט משרדי  6,748 איקאה 5
 להורות

תכנית 
לאומית 
לילדים 
 בסיכון

2019502750 

 אושר רווחה
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שם הספק  מס'

 הנבחר
 עלות כוללת

כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

עבור 
 יחידה

 החלטה/הערות

אחזקת  פרקט במחלקת גביה 14,800 טפטיס 6
 מבנים

1615000421 

מינהל 
אב  –כללי 

 בית

 אושר

אספקה  .א 7
 וטרינרית

 הוצ' וטרינר  ציוד רפואי לבע"ח  5,868
1714000720 

 אושר וטרינריה

זוהר בנייה  8
 ושיפוצים 

קיר תומך גן תומר  94,930
 קיבוץ חפציבה

קיר תמך 
 חפציבה 

2020652750 
תיקוני 

בטיחות 
 במוס"ח

2019682750 
 

 אושר אחזקה

 

 :  הערות והנחיות הוועדה

יצא בתוך זמן קצר  מינהל שירות לתושב  - ולמצעיםקבלנים בתחומים שונים  הצעות מחיר לימי עבודה .א
 להצעות מחיר בנושאים אלה.

 
תקציבי מקור   -הוגש ע"י מינהל שירות לתושב  – 13.12.17וועדת רכש  – חומרים לצביעת מגרש יעל .ב

 .  א זה הועבר לאחריותוש, שנולביצוע הזמנה זו מהמרכזים הקהילתיים
 

 מאושר בתנאי יתרה תקציבית. –בחתימת ראש מינהל חינוך  –חוזה התקשרות תעשיידע  .ג
 

רשת בפני  –מאושר לספק הזוכה  -הוגש ע"י החינוך – 9.1.18וועדת רכש  –החלפת דלת גן רימון רם און  .ד
 .30תנאי תשלום ש +  –היתוש 

 
אושרה רכישה שנהב  16.1.18בישיבת וועדת רכש מיום  –הוגש ע"י ביטחון  –רכישת משאבה טבולה  .ה

ליחידה.  מאחר והספק אינו מוכן לקבל הזמנה ולספק, ולנוכח  ₪ 897שיווק וסחר בע"מ בסכום של 
רכוש את הנדרש מהספק ח.ל. הסערה שהייתה צפויה ונחיצות הציוד, מאשררת הוועדה את אישור הגזבר ל

. סה"כ   ₪ 2,196כולל ציוד נילווה המעמיד את ס"כ ההצעה לפריט על  ₪ 1,164פיבין בע"מ בסכום של 
 .₪ 6,615הרכישה לכמות הפריטים : 

 
 
 

 

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

 : העתקים

 לנוכחים

 פיתוחס. ר' המועצה ור' מינהל  -הישאם זועבי 

 מהנדס המועצה –משה ענתבי 
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 ר' מינהל חינוך –יאיר ילובסקי 

 מנהל אגף שפ"ע –אבי טייר 

 קב"ט –גיא איצקוביץ 

 המועצהוטרינר  – רודריג שי ד"ר 

 מנהלת המרכזים הקהילתיים גלבוע –סיוון גולדמן 

 מנהלת המח' לשירותים חברתיים –רחל ברנע אמרגי 

 מנהל מחלקת אחזקה –סלאח זועבי 

 אב בית –איציק כהן 

 חכ"ל –מנהלת פרויקטים  –רוית בריימוק 

 מנהלת פרויקטים אגף הכספים –מזל ביטון 

 תיוק
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