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 7.8.18מיום  21/18פרוטוקול 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 :7.8.18להלן החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 

שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

 החלטה/הערות עבור יחידה

סי.פי.טי  1
 סקופטק

החלפת מנוע בשער מגן  9,009
 שאול

 שערים
1727000757 

 

אושר בתנאי  ביטחון
יתרה תקציבית 

בהסבת 
תקציבית 

מסעיפי פקע"ר 
 ובאישורם.

עקארי תשתיות  2
 בע"מ

 ליום עבודה 2,340
ניוד אחד  1,000

לימי עבודה 
 מרוכזים.

אחזקת  יום עבודה מכסת זרוע
גדרות 

 ביישובים
1727000751 

 או 
 כביש כורכר
1727000754 

 אושר ביטחון

סווינג אנד פליי  3
 בע"מ

פיילוט  -גדר למקוואות למטר רץ 631.8
 מקווה אדירים

שיפוץ 
מקוואות 

ברחבי 
 המועצה

2019412750 
שיפוץ 

מקוואות 
ביישובי 
 המועצה

2020082750 

 אושר. אגף שפ"ע
תשלום כמקובל 
 בנוהל תב"רים.

 –משה פרנקו  4
 ירוק עד

 יום עבודה צוות גינון 1,872
)התמחות בגיזום 

 וכריתת עצים(

//////////// 
לפי צרכי 
היחידה 

 המזמינה

 אושר אגף שפ"ע

יום עבודה מטאטא  2,000 ר.א עבודות עפר 5
 כביש

//////////// 
לפי צרכי 
היחידה 

 המזמינה

 אושר אגף שפ"ע

סדנת העצמה  8,000 נורית חוש 6
 תעסוקתית

 מרכז עוצמה
2019202750 

 אושר רווחה
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שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

 החלטה/הערות יחידהעבור 

נ.ח.ל.א  – חטיב 7
להנדסה 

אדריכלות 
 ועיצוב פנים

סקר נגישות ראייה  1,755
ובדיקה לאחר  פרטני
 ביצוע

הנגשות 
לליקויי 
 שמיעה

2021502750 

 אושר חינוך

כיסאות עבור ביה"ס  4,165.2 גרפיטי 8
 הדמוקרטי

שיפוצים+ 
 הצטיידות

1811000750 

 אושר חינוך

ריהוט לחדר מורים  15,621.84 גרפיטי 9
 בי"ס בית אלפא

שיפוצים+ 
 הצטיידות

1811000750 

 אושר חינוך

מופע סטנד אפ ביום  6,435 טל ורד קפלן 10
 עיון גננות

הקצבות 
 לגנים

1812200870 

 אושר חינוך

לפי מחיר  305.35 ספורט גום 11
 לפריט

תקציב מח'  ציוד למחלקת כדורגל
 כדורגל.

סה"כ אומדן 
רכישה 

130,000 ₪ . 

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

לפי מחיר  597 ספורט העמקים 12
 לפריט

תקציב מח'  ציוד למחלקת כדורגל
 כדורגל.

סה"כ אומדן 
רכישה 
28,000 ₪ . 

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

מרכזים  מתנ"ס תנור למטבח יעל 10,471.5 מקררים פנחסה 13
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

 

 
 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 

 מנהלת המח' לשירותים חברתיים –שרית ליברמן דוד 

 קב"ט המועצה –גיא איצקוביץ 

 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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