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 13.3.18מיום  8/18פרוטוקול וועדת רכש 

    :  נוכח לחלק רלוונטי    :  מקרב חברי הוועדה נוכחים

 מנהל מח' ספורט רב תחומי –שלומי אייל     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 :13.3.18להלן החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 

 

שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

עבור 
 יחידה

 החלטה/הערות

 היסעים בצעדת הגלבוע לאוטובוס 1,550 ע. תמר 1
2018 

 צעדה 
182900802 

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

ניהול מקצועי פסטיבל  117,000 סקיי טרק 2
 2018כדורים פורחים 

תקציב 
פסטיבל 
כדורים 
 פורחים

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

תכנון סובה בגבע ושיפוץ  57,330 י.ט הנדסה 3
 כביש לנת"צ

תכנית 
 הסדרת סובה
2021082750 

 אושר. מהנדס 
המתכנן יחתום 

על הסכם. 
תשלום כמקובל 

בהסכמי 
 תב"רים

תב"ע ותכנון מועדון  139,000 נסים דוירי 4
 נוער סנדלה

בניית מועדון 
 נוער

2020062750 

 אושר מהנדס
בתנאי סיום 

הליכי אישור 
 התב"ר

שיפוץ בית עלמין דרומי  הנחה מאומדן 5% מחפרון העמקים 5
 טייבה

בית עלמין 
 דרומי טייבה
2019302750 

 אושר. מהנדס
ביצוע העבודה 

כולל תכנון 
ופיקוח, לא 

יעלה על גובה 
ההרשאה, 

שיירשם 
במודגש בדף 

ניהול 
הפרויקט. 

תשלום כמקובל 
בהסכמי 
 תב"רים
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שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

עבור 
 יחידה

 החלטה/הערות

בית עלמין  שיפוץ בית עלמין נעורה הנחה מאומדן 5% מחפרון העמקים 6
 נעורה

2019312750 

 אושר. מהנדס
ביצוע העבודה 

כולל תכנון 
ופיקוח, לא 

יעלה על גובה 
ההרשאה, 

שיירשם 
במודגש בדף 

ניהול 
הפרויקט. 

תשלום כמקובל 
בהסכמי 
 תב"רים

חוג עיצוב אומנות  8,000 אילנה בן אליעזר 7
תכנית  –בקרמיקה 

 ניצנים

תכנית הזנה 
 ניצנים

181791782 

 אושר חינוך

ריהוט משרדי ליחידת  33,567 נ.ע. התופרת 8
 מעברים

 מעברים
2020802750 

 אושר מעברים
רכישה עפ"י 

יכולות 
תקציביות 

 מתב"ר בלבד

איקאה ) ליבנה 
 צפוני(

28,832 

 מעברים מקרר, מיקרוגל 1,707 גרפיטי 9
2020802750 

 אושר מעברים
עפ"י רכישה 
יכולות 

תקציביות 
 מתב"ר בלבד

 מעברים רישיון אופיס 877 חד וחלק 10
2020802750 

 אושר מעברים
רכישה עפ"י 

יכולות 
תקציביות 

 מתב"ר בלבד
11 Live DNS 4,438  התקנה ואחזקת תיבות

 מייל ודומיין לשנתיים
 מעברים

2020802750 
 אושר מעברים

רכישה עפ"י 
יכולות 

תקציביות 
 מתב"ר בלבד

לינקס א.א.  12
ה כלפיתוח והדר

 בע"מ

 מרכז עוצמה סדנת מחשבים 10,413
2019202750 

 אושר רווחה

בינוי מח'  וילונות והצללה 8,365.5 צל גון 13
לשירותים 

 חברתיים
2018742750 

 אושר רווחה

ריהוט משרדי למחלקה  81,865 נ.ע. התופרת 14
 לשירותים חברתיים

בינוי מח' 
לשירותים 

 חברתיים
2018742750 

 אושר רווחה
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 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 

 מנהלת המרכזים הקהילתיים גלבוע –סיוון גולדמן 

 מנהלת המח' לשירותים חברתיים –רחל ברנע אמרגי 

 מינהלת מעברים –דלית פישר 

 חכ"ל –מנהלת פרויקטים  –רוית בריימוק 

 מנהלת פרויקטים אגף הכספים –מזל ביטון 

 תיוק
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