
 

 יחידת רכש ולוגיסטיקה      

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

 
 

1 
 

 28.8.18מיום  22/18פרוטוקול 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 :28.8.18רכש שהתקיימה בתאריך  להלן החלטות וועדת

שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

 החלטה/הערות עבור יחידה

סאפיה פאדי  1
 הנדסה ומדידות

תכנון ופיתוח  אז"ת גן נר –מדידה  10,530
 אז"ת גן נר

2018352750 

 מהנדס
 חכ"ל

 אושר
יש להחתים את 

הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום כמקובל 
 בנוהל תב"רים.

גד שלח  2
 אדריכלות נוף

 –תכנון שצ"פ מולדת  9,360
 תכנון נופי

 -תשתיות ל
יח"ד  28

 מולדת
2017652750 

 מהנדס
 חכ"ל

 אושר
יש להחתים את 

הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום כמקובל 
 בנוהל תב"רים.

תחנת -סקר עצים 27,495 דני אלמליח 3
 שאיבה חבר

 96מרכז חבר 
 יח"ד

2019632750 

 מהנדס
 חכ"ל

 אושר
יש להחתים את 

הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום כמקובל 
 בנוהל תב"רים.

מ.ס.א להובלות  4
ושיווק עצים 

 בע"מ

אספקת עץ גלריה  8,400
לשיפוץ רצפה בכיתות 

 יסודי מוקיבלה

שיפוצי קיץ 
 במוס"ח

2020462750 

מינהל 
שירות 
 לתושב

 אושר 
תשלום כמקובל 
 בנוהל תב"רים.

א.ש עבודות  5
 חשמל

שיפוץ  שיפוץ מקווה מגן שאול 36,375
מקוואות 

ברחבי 
 המועצה

2019412750 
שיפוץ 

מקוואות 
ביישובי 
 המועצה

2020082750 

 אושר  אגף שפ"ע
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

ענק הבטיחות  7
 בע"מ

עמדת שמירה לבי"ס  16,500
 בית אלפא

הקמת בי"ס 
 בית אלפא

2020912750 

 אושר חינוך
ביצוע בתאום 

 עם החכ"ל
חוג במסגרת תכנית  27,000 לי קפלן 8

 ניצנים
תכנית ניצנים 

פעילות 
 העשרה

1817971784 

 אושר חינוך
מותנה באישור 

חשב מינהל 
חינוך ליתרה 

 תקציבית
 

 :  הערות והנחיות הוועדה

 נזק לציוד מחלקת הרווחה: –תביעת ביטוח  .א
 
 יש לפעול להוצאת תשלום לשמאי ע"מ לקבל את דו"ח השמאי המהווה בסיס לתביעת הביטוח. -

 הסדרת איטום גג דורות : .ב
 
 חה האיטום.מיש לקבל הערכת עלות גסה ממו -

 
 

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

 

  : העתקים

 לנוכחים

 תיוק
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