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 1816.9.מיום  1832/פרוטוקול 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 : 16.9.18רכש שהתקיימה בתאריך  ת וועדתלהלן החלטו

שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

 החלטה/הערות עבור יחידה

מערכת שמע לכבדי  37,234 מהלב 1
 שמיעה בבית ציזלינג

שיפוץ מוס"ח 
 מ. הפיס

2020462750 

 אושר תרבות

לאירוע ליגת על כיבוד  3,159 הוט פיצה 2
 תלמידים כדורסל

 כיבוד
1611000511 

 אושר לשכה

שירות רפואי לאירוע  1,100 מד"א 3
ליגת על תלמידים 

 כדורסל

 יחסי ציבור
1614000750 

 אושר לשכה

סדרנות לאירוע ליגת על  7,722 אעידן אבטחה 4
 תלמידים כדורסל

 יחסי ציבור
1614000750 

 אושר לשכה

מ.א. זערורה  5
 בע"מ

יום עבודה מטאטא  2,950
 כביש

 אושר אגף שפ"ע לפי צורך

אריה מערכות  6
 חשמל ואחזקה

שער  -עבודות חשמל 6,201
 ראשי מושב דבורה

ביטחון אישי 
במרחב 

 הכפרי
2020332750 

 אושר אגף שפ"ע

רצפה לתחנת הסעה בית  4,680 ארזים 7
 השיטה

אחזקת 
 מתקנים

1746400750 

 אושר אגף שפ"ע

פתחי עוואד  8
 חוג'ראת

הכנת טבלאות איזון  58,500
לתכנית תב"ע מתחם 

B3 סנדלה 

הרחבה 
 סנדלה

2017682750 

 אושר מהנדס
יש להחתים את 

הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום כמקובל 
 בנוהל תב"רים.

תכנון מערכות תאורה  9,360 ברקת י.ר.ד 9
 יישוב חברבבשצ"פ 

תשתיות 
 אומן

2020842750 

 אושר מהנדס
יש להחתים את 

הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום כמקובל 
 בנוהל תב"רים.
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שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

 החלטה/הערות עבור יחידה

תכנון מערכות תאורה  9,360 ברקת י.ר.ד 10
 אומן יישובבשצ"פ ב

תשתיות 
 אומן

2020842750 

 אושר מהנדס
להחתים את  יש

הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום כמקובל 
 בנוהל תב"רים.

ביסאן שירותים  11
 הנדסיים

תכנון מגרשי ספורט  51,000
 ביישוב נורית

טיפול נקודתי 
 בנורית

2021412750 

אושר בתנאי  מהנדס
גמר אישור 

 תב"ר.
יש להחתים את 

הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום כמקובל 

 תב"רים.בנוהל 
תכנון פארק כפר  מאומדן 7% נסים דוירי 12

 מוקיבלה
פיקוח  922החלטה 

 חכ"ל
 אושר

יש להחתים את 
הספק על 

הסכם לביצוע 
העבודה. 

תשלום כמקובל 
 בנוהל תב"רים.

שיפוץ מבנה  תכנון שיפוץ מועדון גבע 7% נסים דוירי 13
רב תכליתי 

 גבע
2021022750 

פיקוח 
 חכ"ל

 אושר
יש להחתים את 

הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום כמקובל 
 בנוהל תב"רים.

תכנון שיפוץ מועדון  7% נסים דוירי 14
 חפציבה

שיפוץ אולם 
תרבות 
 חפציבה

2020492750 

פיקוח 
 חכ"ל

 אושר
יש להחתים את 

הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום כמקובל 
 בנוהל תב"רים.

תל תכנון שיפוץ מועדון  7% נסים דוירי 15
 יוסף

שיפוץ מועדון 
 תל יוסף

2019902750 

פיקוח 
 חכ"ל

 אושר
יש להחתים את 

הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום כמקובל 
 בנוהל תב"רים.
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שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

 החלטה/הערות עבור יחידה

פודי עבודות  .א 16
 חשמל

במושב עמודי תאורה  89,739
 מיטב

ריבוד 
כבישים 

ברחבי 
 המועצה

2020372750 

פיקוח 
 חכ"ל

 אושר
יש להחתים את 

הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום כמקובל 
 בנוהל תב"רים.

מערכת מצלמות  12,870 ברק מערכות 17
ואזעקה לבי"ס בית 

 אלפא

הקמת בי"ס 
 בית אלפא

2020912750 

קב"ט 
 מוס"ח

 אושר

ביכורים מזון  18
 ומאפה

 תכנית ניצנים הזנה עבור בי"ס חב"ד לחודש 3,030
1817971782 

 אושר חינוך

אירוח כפרי בית  19
 אלפא

לינה וכלכלה טורניר  18,525
 כדורשת

מימון 
משתתפים 

 כדורשת

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

מרכזים  פרחי ספורט ציוד ספורט לאולם גבע 9,967 טל ספורט 20
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

 

 :  הערות והנחיות הוועדה

החלטת  –מינהל שירות לתושב  –אספקת עץ גלריה לשיפוץ רצפה בכיתות יסודי מוקיבלה  -
הספק הזוכה, מ.ס.א להובלות ושיווק עצים, אינו מוכן לבצע את  – 28.8.18וועדת רכש מיום 

 א.א. פלדות. –העבודה. אי לכך מאשררת הוועדה את הפניה לספק הבא אחריו 
 

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

  : העתקים

 לנוכחים

 תיוק
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