
 

 יחידת רכש ולוגיסטיקה      

 4077831-050 נייד: 831-77-5040-153פקס:   6533238-04טל.         
alonas@hagilboa.org.il 

 
 

1 
 

 17.5.18, 15.5.18מיום  14/18פרוטוקול 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 : 17.5.18 -, והשלמה ב15.5.18רכש שהתקיימה בתאריך  להלן החלטות וועדת

שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

עבור 
 יחידה

 החלטה/הערות

איטום גג )חדר אוכל(  138,655 סופר איטום 1
 מועדון תל יוסף

שיפוץ מועדון 
 תל יוסף

2019902750 

 אושר מהנדס
ביצוע דרך 

החכ"ל. 
החתמת הספק 

 על הסכם
ביסאן שירותים  2

 הנדסיים
מהפרויקט עבור  %  4.5%

 תכנון
 -תשתיות ל

יח"ד  36
 באומן

2015322750 

. ביצוע אושר מהנדס
דרך החכ"ל. 

החתמת הספק 
 על הסכם

מגדלי הגלבוע  3
 הנדסה בע"מ

מדידה ותכנון לבי"ס  8,190
 זמני בבית אלפא

הקמת בי"ס 
בית יסודי 
 אלפא

2020912750 

 .אושר מהנדס
ביצוע דרך 

החכ"ל. 
החתמת הספק 

 על הסכם
איי.איי.די  4

 הנדסה
שיפוץ חדר בבי"ס  55,991

 לקידום נוער גבע
חידוש מבנים 
מרכז השכלה 

 גבוהה
2019622750 

 שר.או מהנדס
ביצוע דרך 

החכ"ל. 
החתמת הספק 

 שרעל הסכם 
מטבח יעל  5

)מרכזים 
 קהילתיים(

 –ארוחת צהרים  3,840
מועדונית אומן  מחיר 

 לחודש

טיפול 
בילדים 
 בקהילה

1843510840 

 אושר רווחה

הסעת בעלי  –מחיר לקו  722 ארז הסעות 6
 צרכים מיוחדים

הסעות 
מועצות 
 אזוריות

1848200840 

 אושר רווחה

ריסוס  חומרי ריסוס 3,013 יניב ברנט 7
 שטחים

1727000753 

אושר להזמנה  ביטחון
פעמית חד 

 בשלב זה
ריסוס  יום עבודה ריסוסים 1,696 יניב ברנט 8

 שטחים
1727000753 

אושר להזמנה  ביטחון
חד פעמית 

 בשלב זה
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שדאפנה  9
 קומפיוטר בע"מ

 –קול קורא ענן חינוכי  70,000
 בי"ס יסודי סנדלה

הוצאות 
 פעולות חינוך
1813220780 

 אושר חינוך

שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

עבור 
 יחידה

 החלטה/הערות

 –קול קורא ענן חינוכי  70,000 אר.סי.סי 10
 בי"ס נר הגלבוע

הוצאות 
 פעולות חינוך
1813220780 

 אושר חינוך

-שיפוץ תאי שירותים  18,000 חאזם זועבי 11
 בי"ס יסודי טייבה

 אושר חינוך ניהול עצמי

 

 :  הוועדההערות והנחיות 

 : הוגש ע"י מנהל יח' סביבתית – מושב אדירים –גינה קהילתית  .א
 
 אינו בסמכותה של וועדת הרכש. יש לפעול בנוהל מכרזים מול וועדת המכרזים. -

 הוגש ע"י קב"ט : –פרויקטים מרכיבי ביטחון  –תכנון  .ב

 הוועדה מפנה לטיפול מנכ"ל החכ"ל. -

 

 ולוגיסטיקה.שאול, מנהלת יח' רכש -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 יח' סביבתית – זאב שמחי

 מ"מ מנהלת המח' לשירותים חברתיים –שרית ליברמן 

 מנכ"ל החכ"ל –תייסיר קאסם 

 מנהלת פרויקטים חכ"ל –רווית בריימוק 

 מנהלת פרויקטים אגף הכספים –מזל ביטון 

 תיוק
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