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 3.5.18מיום  13/18פרוטוקול 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 :3.5.18להלן החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 

שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

עבור 
 יחידה

 החלטה/הערות

לפי דרישת  זרים ופרחים 521.82 שושנת העמקים 1
 היחידות

 אושר רכש
ערב יום זרי זיכרון ב 210.6 נעמי אברהם

 הזיכרון
חומרי ניקוי וכלים חד  1,491 א.ד. שיווק 2

 פעמיים
לפי דרישת 

 היחידות
 אושר רכש

אלור שיווק 
 השחר

1,608 

 1,843 אמקה ביט
 1,234 קרביץ
 1,226 גרפיטי
 1,466 כימתר

לפי דרישת  פריטי דפוס 6,757 שירותי הגליל 3
 היחידות

 אושר רכש

לפי דרישת  מוצרי חשמל משרדיים 5,787 גרפיטי 4
 היחידות

 אושר רכש
 6,911 קרביץ

 10,671 א.י אלקטריק
לפי דרישת  ציוד משרדי 2,051 אמקה ביט 5

 היחידות
 אושר רכש

 2,173 גרפיטי
 1,796 קרביץ

לפי דרישת  כיבוד משרדי 1,445 גרפיטי 6
 היחידות

 אושר רכש
 1,328 קרביץ

לפי דרישת  ציוד מיחשוב היקפי 4,434 י.א מיטווך 7
 היחידות

 אושר רכש
טונוס ציוד 

 מתכלה
2,369 

 5,493 חד וחלק
י.ע.ר טכנולוגיות  8

 בע"מ
אבזור רכב קב"ט לפי  3,500

 מפרט
אחזקת 
 מקלטים

1723000420 

 אושר ביטחון

קבלני  לפי מפרט ציוד גינון FIX 20,610אלון מוטור  9
אחזקה חזות 

 יישובים
1746101750 

 אושר שפ"ע
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שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

עבור 
 יחידה

 החלטה/הערות

טיאוט  –יום עבודה  2,000 ר.א. עבודות עפר 10
 כבישים

לפי יחידה 
 מבצעת

 אושר שפ"ע
גיא פיתוח 

 וריסוסים בע"מ
3,159 

השלמת שבילים ופיתוח  10,742 פנינת עוזיאל 11
 בית עלמין חבר

פיתוח בתי 
 עלמין

2020072750 

 אושר שפ"ע

מנוליד חירות  12
 אחזקות

החלפת בקר בצ'ילר בית  7,312
 ציזלניג

הוצאות 
תפעול בית 

 ציזלניג
1826400420 

 אושר תרבות

הפקת חוברת מנויים  11,361 שירותי הגליל 13
2018-19 

 פרסום
1822100550 

 אושר תרבות

שיפוץ חשמל במבנה  5,674.5 חשמל אריה 14
 מעברים

תכנית 
 מעברים

2020802750 
 

 אושר מעברים

הכנת תכנית חישוב  5,850 ראני זיתאווי 15
הפקעת דרכים טייבה 

 13+14כבישים 

תכנון ברחבי 
 המועצה

2019102950 

אושר. יש  מהנדס
לבדוק אפשרות 

דרך ביצוע 
החכ"ל טרם 

הוצאה 
 מהתב"ר

עמותת  16
"מומנטום 

 לדרך"

סדנאות הכוונה  5,000
 לקריירה

 יתד
1847180840 

 אושר רווחה

-ליווי פורום מתנדבים 8,707 רמי סטויצקי 17
 קורס מוביל התנדבות

פעילות 
התנדבות 

 בקהילה
1848820840 

 אושר רווחה

ליווי והנחייה תיאטרון  27,800 עידו וייס 18
 ללא גבולות

עבודה 
 קהילתית

1848260840 

 אושר רווחה

חשמל ומיזוג  19
 זועבי

עבודות חשמל ואחזקה  7,020
 מקלט מועדונית אומן

טיפול ילדים 
 בקהילה

1843510840 

 אושר רווחה

חיות -ניצנים 20
 וחיוכים

מועדונית -חוג חיות 4,000
 ילדים באומן

טיפול ילדים 
 בקהילה

1843510840 

 אושר רווחה

איתן עטיה  21
 תקשורת בע"מ

תשתית תקשורת לפי  69,897
מפרט במסגרת ענן 

 חינוכי

 עמק יפה
1815201760 

 אושר חינוך

פריטק ייבוא  22
 ושיווק בע"מ

 עמק יפה מדפסת לייזר ראש אחד 7,490
1815201760 

 אושר חינוך

23 3dpc 13,455 עמק יפה מדפסת תלת מימד 
1815201760 

 אושר חינוך
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הספק  שם מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

עבור 
 יחידה

 החלטה/הערות

24 Mountain 13,455  תיקים למתגייסים לפי
 מפרט

תכנית 
 מודולרית

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

מופע עבור פסטיבל  45,630 קברט טוטאל 25
 פורחים-כדורים 

פסטיבל 
כדורים 
 פורחים 

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

אירוח טייסים כדורים  43,500 עין חרוד 26
 פורחים

פסטיבל 
כדורים 
 פורחים 

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

הגברה ותאורה למופע  18,720 צליל העמק 27
 סיום אולפן למחול

 אולפן למחול
18250760 

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

מנגנון שולחנות עם  10,160 אלוף פלסט 28
 קיפול+ כסאות

מרכזים  מרכז צעירים
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

 

 :  הערות והנחיות הוועדה

 :  מגרשי כדורגל יעל וסנדלה –מכרז אחזקת גינון  .א
 
הטיוטה תועבר להערות חברי  .מנחה את מנהלת הרכש להמשיך בבניית טיוטת המכרזהוועדה  -

  הוועדה ולאחר מכן להשלמות היועמ"ש. את המכרז יפרסמו המרכזים הקהילתיים גלבוע.

 

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

 

  : העתקים

 לנוכחים

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

 מהנדס המועצה –משה ענתבי 

 ר' מינהל חינוך –יאיר ילובסקי 

 חשב מינהל חינוך –נועם זנאתי 

 מנהל אגף שפ"ע –אבי טייר 

 קב"ט המועצה –גיא איצקוביץ 

 מנהלת מח' תרבות –גלית בר גיל 

 מ"מ מנהלת המח' לשירותים חברתיים –שרית ליברמן 

 מנהלת יח' מעברים –דלית פישר 

 מנהלת המרכזים הקהילתיים גלבוע –סיוון גולדמן 
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 מנכ"ל החכ"ל –תייסיר קאסם 

 מנהלת פרויקטים חכ"ל –רווית בריימוק 

 מנהלת פרויקטים אגף הכספים –מזל ביטון 

 תיוק
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