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 19.124.מיום  1920/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 : 24.1.19להלן החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 

שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

עבור 
 יחידה

 החלטה/הערות

יום פיקוח 1,200 רמי חי 1
+ מחיר מדידות 

 למ"ר

סקר נכסים  פיקוח ומדידות ארנונה
 לארנונה

2019802750 

 אושר. גביה

תשתיות מידע  2
 וטכנולוגיות

11,700 +3.5% 
שכר מנהל 

פרויקט מעלות 
ביצוע סקר 

 מדידות ארנונה

הכנת מכרז וניהול פרויקט 
 מדידת ארנונה

סקר נכסים 
 לארנונה

2019802750 

 אושר. גביה

רוזאדים ייעוץ  3
 והשקעות

 –שירות חשבות שכר  לחצי שנה 84,240
 תיגבור

קבלניות 
משאבי 

 אנוש
1621500750 

משאבי 
 אנוש

אושר. יש 
להחתים את 

הספק על חוזה 
 העסקה.

מנוליד חירות  4
 אחזקות בע"מ

 –אחזקה וטיפול שנתי  14,627
 צ'ילרים בית ציזלניג

הוצ' תפעול 
 בית ציזלינג

1826400420 

 אושר תרבות

פרוגרמה חברתית כלכלית  49,140 אורבניקס בע"מ 5
 ליישוב אומן

תכנון מרכז 
 היישוב

20212750 

ועדה 
 מקומית

 אושר

פרוגרמה חברתית כלכלית  49,140 אורבניקס בע"מ 6
למרכז חבר )מועצה 

 מתכננת(

תכנון מרכז 
 היישוב

20212750 

ועדה 
 מקומית

 אושר

העשרה  צהרון ניצנים –חוג  6,720 דליה נתן 7
 ניצנים

1817971784 

 אושר חינוך

המשכן  8
 לאומנות

פרויקט "חיים  –פעילות  2,976
 משותפים"

העשרה 
 ניצנים

1817971784 

 אושר חינוך

הדרכה וליווי קבוצת  2,574 סמייה שרקאווי  9
 פעילים טמרה

מרכז 
 עוצמה

2019202750 

 אושר רווחה

טיפול בנזקי  אמצעים למיגור בע"ח 1,588 י.קרונר בע"מ 10
 בע"ח

1714000752 

וטרינר 
באמצעות 

 רכש

אושר. ביצוע 
עפ"י יתרה 
 תקציבית. 
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שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

 החלטה/הערות עבור יחידה

א.ע. ביו  11
 אקולוגיה בע"מ

פרה,עגל ג.,סוס 
1,250 

הטמנת  פינוי וכילוי פגרים 
 פסדים

1714200750 

אושר. ביצוע  וטרינר
עפ"י יתרה 

עגל ק.,חמור,פוני  תקציבית.
800 

 כבשים,עיזים
400 

 כלב,חתול
59.8 

 פינוי מרוכז
 לק"ג 1.8

 פגרי מעבדה
 לק"ג 2

מוטורולה  12
 סלושנס

 ביטחון אישי ציוד קשר 11,700
2020332750 

 אושר קב"ט

 

 :  הערות והנחיות הוועדה

הוועדה דוחה את ההצעה ומנחה  –הוגש ע"י אגף שפ"ע  – תחנות הסעה רמת צבי, בית השיטה -
כי תועלה לישיבת הנהלת המועצה ע"י ס. ר' המועצה ור' מינהל שירות לתושב, לבחינת דחיפות 

 הצורך ומימון מתקציב חיצוני )תב"ר(.
הוועדה דוחה את ההצעה. ככלל, לא יאושרו  -הוגש ע"י מינהל חינוך  –ליווי פורום מנהלים  -

 א מסעיף ממומן.הוצאות של
 

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

  : העתקים

 לנוכחים

 תיוק
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