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 3.7.18מיום  17/18פרוטוקול 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 :3.7.18להלן החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 

שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

 החלטה/הערות עבור יחידה

מגדלי הגלבוע  1
 הנדסה בע"מ

תכנית מדידה בי"ס  14,040
 יסודי חב"ד

תכנון ברחבי 
 המועצה

2019102950 

 אושר. מהנדס
עם אישור 

התב"ר תבוצע 
העברה. 

החתמת המציע 
על הסכם 

ותשלום עפ"י 
 נוהל תב"רים

מגדלי הגלבוע  2
 הנדסה בע"מ

תכנית מדידה בי"ס  5,265
 יסודי סנדלה

תכנון ברחבי 
 המועצה

2019102950 

 אושר. מהנדס
עם אישור 

התב"ר תבוצע 
העברה. 

החתמת המציע 
על הסכם 

ותשלום עפ"י 
 נוהל תב"רים

מגדלי הגלבוע  3
 הנדסה בע"מ

תכנית מדידה בי"ס  11,115
 יסודי נר הגלבוע

תכנון ברחבי 
 המועצה

2019102950 

 אושר. מהנדס
עם אישור 

התב"ר תבוצע 
העברה. 

החתמת המציע 
על הסכם 

ותשלום עפ"י 
 נוהל תב"רים

תכנית מדידה כבישים  5,850 זיתאווי מוחמד 4
מרכז חבר )תכנון וביצוע 

 שצ"פ(

תשתיות 
 אומן

2020842750 

 אושר. מהנדס
החתמת המציע 

על הסכם 
ותשלום עפ"י 
 נוהל תב"רים

תכנית מדידה כבישים  5,850 זיתאווי מוחמד 5
מרכז אומן )תכנון 

 וביצוע שצ"פ(

תשתיות 
 אומן

2020842750 

 אושר. מהנדס
החתמת המציע 

על הסכם 
ותשלום עפ"י 
 נוהל תב"רים
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שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

 החלטה/הערות עבור יחידה

כדורים  2השכרת  12,000 דרוגן בע"מ 6
 פורחים

פסטיבל 
הכדורים 
 הפורחים

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

תקציבי  ציוד רפואי וטרינרי 2,809 מדי מרקט 7
וטרינריה לפי 

 צורך

רכש עבור 
 וטרינר

 אושר
אספקה  .א

 וטרינרית
3,081 

י.א.ר.ב שירותי  8
 נוי

יום עבודה משאית  1,989
 גזם+מנוף

פעילות שנת 
 איכוה"ס

 

 אושר אגף שפ"ע

 

 :  הערות והנחיות הוועדה

הוגש ע"י ראש מינהל פיתוח )בהמשך לוועדת רכש  –שינוי ספק זוכה  –שיפוץ בית עלמין טמרה  .א
6.12.17 ,27.3.18 ) : 

 
לקבל  וועדת הרכש מאשרתלנוכח הודעתו של הספק הזוכה השני כי אינו מעוניין בביצוע הוועדה,  -

 .10%תוספת  –אלפראת עבודות עפר  –את הצעת המציע השלישי 

התניית הוועדה לאישור : ביצוע העבודה כולל : תכנון, מדידות, פיקוח וביצוע לא יעלה על ס"כ  -

 הפרויקט. תשלום לאחר קבלת הכסף, עפ"י נוהל תב"רים.גובה ההרשאה, שיירשם במודגש בדף 

הוגש ע"י ראש מינהל פיתוח )בהמשך לוועדת רכש  –שינוי ספק זוכה  –שיפוץ בית עלמין נעורה  .ב
6.12.17 ,13.3.18:  ) 

 
לנוכח הודעתו של הספק הזוכה השני כי אינו מעוניין בביצוע הוועדה, וועדת הרכש מאשרת לקבל  -

 .10%תוספת  –אלפראת עבודות עפר  –את הצעת המציע השלישי 

התניית הוועדה לאישור : ביצוע העבודה כולל : תכנון, מדידות, פיקוח וביצוע לא יעלה על ס"כ  -

 הפרויקט. תשלום לאחר קבלת הכסף, עפ"י נוהל תב"רים.גובה ההרשאה, שיירשם במודגש בדף 

 

הוגש ע"י ראש מינהל פיתוח )בהמשך לוועדת  –שינוי ספק זוכה  –שיפוץ בית עלמין טייבה מזרחי  .ג
 (  :19.3.18, 6.12.17רכש 

 
לנוכח הודעתו של הספק הזוכה השני כי אינו מעוניין בביצוע הוועדה, וועדת הרכש מאשרת לקבל  -

 .10%תוספת  –אלפראת עבודות עפר  –מציע השלישי את הצעת ה

התניית הוועדה לאישור : ביצוע העבודה כולל : תכנון, מדידות, פיקוח וביצוע לא יעלה על ס"כ  -

 גובה ההרשאה, שיירשם במודגש בדף הפרויקט. תשלום לאחר קבלת הכסף, עפ"י נוהל תב"רים.

 
הוגש ע"י ראש מינהל פיתוח )בהמשך לוועדת  –שינוי ספק זוכה  –שיפוץ בית עלמין טייבה דרומי   .ד

 (  :13.3.18, 6.12.17רכש 
 
לנוכח הודעתו של הספק הזוכה השני כי אינו מעוניין בביצוע הוועדה, וועדת הרכש מאשרת לקבל  -

 .10%תוספת  –אלפראת עבודות עפר  –את הצעת המציע השלישי 
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ה כולל : תכנון, מדידות, פיקוח וביצוע לא יעלה על ס"כ התניית הוועדה לאישור : ביצוע העבוד -

 גובה ההרשאה, שיירשם במודגש בדף הפרויקט. תשלום לאחר קבלת הכסף, עפ"י נוהל תב"רים.

 הוגש ע"י אב הבית :  –גינון  –תיקון פיצוצי צנרת בחצר המועצה  .ה

כמויות לשתי הוועדה דוחה את ההגשה. מנחה את אב הבית לקבלת הצעה נוספת כולל כתב  -

 ההצעות ומפרט זהה.

 

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

 

  : העתקים

 לנוכחים

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

 מהנדס המועצה –משה ענתבי 

 וטרינר המועצה –ד"ר שי רודריג 

 מנהל אגף שפ"ע –אבי טייר 

 אב בית –איציק כהן 

 מנהלת המרכזים הקהילתיים גלבוע –סיוון גולדמן 

 מנכ"ל החכ"ל –תייסיר קאסם 

 מנהלת פרויקטים חכ"ל –רווית בריימוק 

 מנהלת פרויקטים אגף הכספים –מזל ביטון 

 תיוק
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