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 16.1.18מיום  3/18פרוטוקול 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 :16.1.18שהתקיימה בתאריך להלן החלטות וועדת רכש 

 

שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

עבור 
 יחידה

 החלטה/הערות

פנינת עוזיאל  1
 בע"מ 

מבנה טהרה לבית עלמין  69,615
 חבר

פיתוח בתי 
עלמין 

 יהודיים
2019642750 

 אושר אגף שפ"ע

מיפוי בית עלמין חבר  4,680 מסאד פורסאן 2
 עפ"י דרישות בטל"א

פיתוח בתי 
עלמין 

 יהודיים
2019642750 

 .אושר אגף שפ"ע
המתכנן יחתום 

על הסכם. 
תשלום כמקובל 

בהסכמי 
 תב"רים

אורקל תעשיות  3
 ומיכון בע"מ

 קווא'. 80גנרטור  67,158
 סרנים 2ברכישה נגרר 

תב"רים 
 בהליך אישור

 אושר ביטחון

חומרים מתכלים לגני  449 לילד ולגן הכל 4
 הילדים

הקצבות גנים 
חומרים 
 מתכלים

1812200876 

מינהל 
 חינוך

אושר. הזמנות 
יצאו בכפוף 

למגבלות חוק  
חובת המכרזים 
ובמקביל ייערך 

המינהל 
 ליציאה למכרז

אושר. הזמנות  535 לגן ולטף בע"מ 5
יצאו בכפוף 

למגבלות חוק  
חובת המכרזים 

ייערך ובמקביל 
המינהל 

 ליציאה למכרז
 חומרים מסגרת לפריטים 20,000 א.י. אדיר  6

1741000720 
אושר. ההזמנה  אחזקה

הבאה תצא 
לאחר יישור קו 

בסעיף 
התקציבי 

 היחסי
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שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

עבור 
 יחידה

 החלטה/הערות

תכנית מדידה הקצאת  5,265 זיתאווי ראני  7
שטח בייעוד ספורט 
 הרחבת אומן /גדיש

אולם ספורט 
 אומן

2018882750 

 אושר. מהנדס
המתכנן יחתום 

על הסכם. 
תשלום כמקובל 

בהסכמי 
 תב"רים

 הקמה 23,400 א.ש. בינה בע"מ 8
תחזוקה  1,404

 שנה א'
 משנה שנייה 15%

הקמה ותחזוקת אתר 
 אינטרנט

דוברות  יאותר ס.ת.
 ופרסום

 אושר

 

 :  הערות והנחיות הוועדה

הוועדה העבירה את הדיון בבקשה   -הוגש ע"י מהנדס –  בטייבה 13+14תשריט הפקעת דרכים מס'  .א
 בטווח הזמן הזה יקיים המהנדס פגישה בנושא עם ראש מינהל פיתוח. .לישיבתה הבאה

 
אושרה רכישה מהספק א.  9.1.18בישיבת וועדת רכש מיום  –הוגש ע"י ביטחון  –רכישת משאבה טבולה  .ב

ליחידה. מאחר והספק אינו מוכן לקבל הזמנה ולספק, מאשרת הוועדה לבצע  ₪ 745פרץ בסכום של 
 ליחידה.   ₪ 897שנהב שיווק וסחר בע"מ בסכום של  –רכישה מהמציע הבא אחריו 

 
 – 9.8.17וועדת הרכש מישיבותיה בתאריכים בהמשך לאישורי  –הוגש ע"י ביטחון  –שערים דו כנפיים  .ג

הסבת שערים דו כנפיים  – 6.12.17/ אישור רכישת שערים דו כנפיים,  אישור רכישת שערים קונזוליים
מאשרת  –סי.פי.טי סקופטק בע"מ בכל ההצעות הספק הנבחר  -לשערים קונזוליים לבקשת היישובים 

 .טי.יס.פ –מאותו הספק  ₪ 8,092.9הוועדה רכישת שער דו כנפי נוסף למושב אביטל בסכום מוזל של 
 סקופטק בע"מ ומאותו סעיף תקציבי.

 
 וועדת הרכש מנחה את ראש מינהל שירות לתושב לצאת למכרז חדש.  –מכרז לאספקת ציוד טכני  .ד

 
 וועדת הרכש מנחה את ראש מינהל חינוך לצאת למכרז. – מכרז חומרים מתכלים לגני הילדים .ה

 
 וועדת הרכש מאשרת את הספק הנדון לאספקת חומרי בניין. – אישור ספק ח.ל. פיבין בע"מ .ו

 
, תציג מנהלת הרכש את 30.1.18 -בישיבת וועדת הרכש המיועדת ל – וועדת רכש לאישור ספירת מצאי .ז

 . 2017לסיכום שנת  תוצאות ספירת המצאי של המועצה
 

מנכ"ל המועצה תסייע לחדד חשיבות העברת האישורים הנדרשים  – אישור החזקת ציוד מחוץ למועצה .ח
 וקבלתם חתומים חזרה על ידי כלל מחזיקי הציוד.

 
מנהלת הרכש מדווחת כי למועצה ספר ספקים, ברובו מסווג. לומדת נושא מאגר יועצים  –מאגר יועצים  .ט

בכדי ללמוד את הצעתם להתחברות למאגר  ובמקביל תתקיים בימים הקרובים פגישה באוטומציה 
 היועצים וקבלת הצעת מחיר. תוצאות הפגישה יובאו בפני הוועדה.

 

 יסטיקה.מנהלת יח' רכש ולוג, שאול-רשמה : אלונה סדן
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 : העתקים

 לנוכחים

 ס. ר' המועצה ור' מינהל פיתוח -הישאם זועבי 

 מהנדס המועצה –משה ענתבי 

 ר' מינהל חינוך –יאיר ילובסקי 

 קב"ט –גיא איצקוביץ 

 דובר המועצה –שי אלט 

 מנהל מחלקת אחזקה –סלאח זועבי 

 חכ"ל –מנהלת פרויקטים  –רוית בריימוק 

 מנהלת פרויקטים אגף הכספים –מזל ביטון 

 תיוק
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