
 

 יחידת רכש ולוגיסטיקה      

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

 
 

1 
 

 18.1022.מיום  1862/פרוטוקול וועדת רכש 

         :  מקרב חברי הוועדה נוכחים

 ס. ר' המועצה ור' מינהל שירות לתושב –דודי בונפיל   מנכ"ל המועצה -ענת מור 

 מנהלת יח' רכש ולוגיסטיקה –שאול  -אלונה סדן  גזבר המועצה –ג'ואד זועבי 

 סיכום הדברים

 הערותיה והנחיותיה : 22.10.18להלן החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 

שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

 החלטה/הערות עבור יחידה

ציפויים  .פא. 1
 בע"מ

רם  –גן תות  –איטום גג  18,018
 און

שיפוצים+ 
 הצטיידות

1811000750 

 אושר. אגף שפ"ע
 ההוועדה מנח

את מנהל האגף 
לפנות לכיסוי 

ההוצאה 
לאילנית 

מ. -שושני
החינוך 

במסגרת טיפול 
 במצבי חירום.

בדיקת תכניות  10,530 יהודה דיין 2
 לטבלאות איזון טמרה

204-0678102 

היטלי 
 השבחה רמ"י
4000108633 

וועדה 
 מקומית

 אושר

בדיקת תכניות  10,530 יהודה דיין 3
 טמרהלטבלאות איזון 

204-06180662 

היטלי 
 השבחה רמ"י
4000108633 

וועדה 
 מקומית

 אושר

בדיקת תכניות  10,530 יהודה דיין 4
 סנדלהלטבלאות איזון 

204-0462598 

היטלי 
 השבחה רמ"י
4000108633 

וועדה 
 מקומית

 אושר

 –ליווי וניהול פרויקט  21,756 יעקב לנקרי 5
תב"ע הרחבת מושב רם 

 און

תכנון מפורט 
תב"ע 

 ביישובים
2020102750 

 אושר מהנדס

מנוע חד פיזי לסל+  16,263 גלובל ישראל 6
אולם עין  –ריפוד הגנה 

 חרוד

אולם עין 
חרוד מפעל 

 הפיס
2021582750 

פיקוח 
 חכ"ל

 אושר 
בהתניה 

לאישור התב"ר 
וקיומה של 

 הרשאה.
קייטרינג אביב  7

 בטבע
הזנה במסגרת תכנית  למנה ₪ 13

צבי+ נר ניצנים רמת 
 הגלבוע

 תכנית ניצנים
1817971782 

 אושר חינוך

יום  –הזנה לקלפיות  4,620 שנקינס 8
 הבחירות

הוצאות 
 בחירות

1619000780 

 אושר לשכה
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שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

 החלטה/הערות עבור יחידה

קובי  -א.י.ס גינון 9
 סיגאווי

גן ע"ש  –פיתוח גינון  9,360
 גן נר -אורנה פרסו

קבלני 
אחזקה חזות 

 יישובים
1746101750 

 אושר אגף שפ"ע 

א.ח בית השיטה  10
 בע"מ

 אושר חינוך ניהול עצמי מזגנים לבי"ס נעורה 34,000

 

 

 :  הערות והנחיות הוועדה

 תנאים להארכת חוזה התקשרות עם חברת פלאפון: .א
 
 ההתקשרות עם חברת פלאפון. מצ"ב נייר סיכום.חל שדרוג נוסף לחוזה  -

 נספח לחוזה על בסיס דברים אלה יובא לחתימת מורשי החתימה. -

 וועדת הרכש מאשרת את התנאים החדשים. -

 וועדת הרכש מנחה את מינהל החינוך ליציאה למכרז על מזגנים מדגם תדיראן בלבד, עפ"י מפרט  .ב
 

 שיועבר ע"י מנהלת הרכש.
 

 הרכש מנחה את מינהל החינוך ליציאה למכרז על חומרים מתכלים לגני הילדים, עפ"י מפרט וועדת  .ג
 

 שהועבר ע"י מנהלת הרכש.
 

 וועדת הרכש מנחה את הוועדה המקומית להיערך לקראת יציאה למכרז בנושא שמאות בתחילת שנת  .ד
 

 . 2019העבודה הקרובה 
 

 , למעט מקרים שיוחלט 31.12.19ועד ליום  1.10.18וועדת הרכש מקנה תוקף להחלטותיה מיום  .ה
 

  עליהם בנפרד לקיצור התקופה ויציאה להצעות מחיר.
 

 

 

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

  : העתקים

 לנוכחים

 תיוק
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