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 10.9.17מיום  33/17פרוטוקול וועדת רכש מס'  

 

 : נוכחים

 מזכיר המועצה –אילנה חייט 

 גזבר המועצה –ג'ואד זועבי 

 ס. ראש המועצה –דודי בונפיל 

 .המנהלת רכש ולוגיסטיק -אלונה סדן שאול

 

 :  סיכום הדברים

 

אישרור לעבודות דחופות שבוצעו באישור ראש ה בין היתר בדיקה ו, בוצע10.9.17בוועדת הרכש שהתקיימה בתאריך  

 מינהל, במהלך פגרת הקיץ של המועצה ומתוך הכורח של פתיחת שנת הלימודים במועדה. 

 

 :, הערותיה והנחיותיהלהלן החלטות הוועדה

 

 עלות כוללת  שם הספק הנבחר מס'

  ₪כולל מע"מ ב 

 החלטה/  פירוט

 הערות

מתב"ר  מימון – אושר פינוי חול גנים –באלה  1 –מחיר ל   330 זועבי ג'מאל 1

 שיפוצי קיץ.

מתב"ר  מימון – אושר הצללות בגני הילדים 120,000עד  שהד הצללות 2

 שיפוצי קיץ.

 מסגרות ומעקות בטיחות בבתיה"ס 113,490 מתכת ג'וזף 3

 וגני"ה 

מתב"ר מימון  – אושר

 שיפוצי קיץ.

מימון מתב"ר  – אושר עין חרוד מאוחד –שיפוץ גן אורן  47,817.5 חאזם זועבי 4

 שיפוצי קיץ.

מימון מתב"ר  – אושר תיקונים בגן פרזון 6,613 רבין עבודות עץ ברזל 5

 שיפוצי קיץ.

 החלפת צנרת קו מים ראשי בבי"ס עמק 25,623 זוהר בניה ושיפוצים 6

 יפה 

 אושר

 אושר מדידות חט"ב מוקיבלה 16,380 אחמד זועבי 7

גן ילדים מוקבילה, מגרש -תיקוני חשמל 4,329 אריה מערכות חשמל 8

 ספורט בי"ס יד לחמישה

 אושר

 אושר אספקת מוצרי עץ 162.63 א.א. פלדות 9

 אושר תכנית ניצנים – 17הזנה לחודש ספט'  14.62 דליקטיב 10
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 עלות כוללת  שם הספק הנבחר מס'

  ₪כולל מע"מ ב 

 החלטה/  פירוט

 הערות

 ביצוע . אושר בי"ס יסודי נעורה –הצללות  29,484 לותלשהד הצ 11

 ותשלום הזמנה

 מכספי ביה"ס בלבד

 זיהום אוויר -2016קול קורא לחינוך  110,100 חלום חדש 12

 וסביבה בריאה 

 אושר

 אושר גידור, מעקות ושערים בי"ס דמוקרטי 43,832 מתכת ג'וזף 13

 אושר יום עבודה בובקט 1,404 ארמון אליהו 14

 ראה  –אושר  סלים מסוג בסקט עבור מגרש אדירים 2 29,250 י.ש.ע עבודה עברית 15

 הערה

 אושר שיפוצים במגרש כדורגל יעל 6,500 זוהר כהן 16

 אושר יום העשרה לצוות המחלקה 4,762 רולדין 17

 אושר מחיר למשאית חומר קרצוף 359 א.ל. הובלות 18

 אושר יום עבודה משאית פינוי גזם עם מנוף 2,082 אשרף כילאני הובלות 19

 אושר יום עבודה מיני מחפרון  1,755 תום רויטברג 20

 מנה חלבית – 20 מסעדת המזרח 21

 מנה בשרית – 30

 אושר ארוחות לעובדי שירות

 אושר שיפוץ מבנה יחידה טיפולית לגיל הרך 67,579 זועבי ג'מאל 22

 שלטים ליישובים כולל תליה פתיחת  8,424 שירותי הגליל 23

 שנת הלימודים

 אושר כהצעה 

 יחידה עקב

 דחיפות הביצוע

אישור הצעה  –אושר  העתקות במסגרת תכנון יסודי מוקיבלה 2,543 העתקות ישראל בע"מ 24

 יחידה 

 פניית  האדריכל

 ישירות למכון

 העתקות

 אושר נר הגלבוע  הצצלה 73,710 מתפרת מירית 25

 

 

 

 

 : הערות והנחיות הוועדה
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אושר הספק קאר  9.8.17מיום  31/17הוועדה דנה מחדש. בוועדת רכש  –סלים עבור מגרש אדירים  .א

הספק אינו מוכן לתנאי התשלום של המועצה ואינו מוכן לבצע את העבודה. הוועדה בישיבתה .  2000

ראש מינהל שירות לתושב  , כמפורט בטבלה לעיל.עבודה עברית י.ש.ע – היום אישרה את ההצעה הבאה

 .התבקש לנהל מו"מ עם המציע לשיפור ההצעה ותנאי התשלום

 

ספקים בתחום העתקות. פניות להעתקות יש  2למועצה  –העתקות במסגרת תכנון יסודי מוקיבלה  .ב

 לבצע מולם. הוועדה אינה מאשרת את הצעת העתקות ישראל בע"מ.

 

המשית על המועצה את האחריות למימון ואספקת ארוחות  –הסכם עם השב"ס בעניין עובדי שירות  .ג

 בדי שירות בשירותה, יועבר לח"מ ויוצמד לפרוטוקול.ולע

 

 

 

 

 כתבה                                                                           

 אלונה סדן שאול                                                                          

 רכש ח' ימנהלת                                                                           

 

 

 

 

 : העתקים

 לחברי הוועדה

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

 ר' מינהל חינוך –יאיר ילובסקי 

 מהנדס המועצה –משה ענתבי 

 מנהל אגף שפ"ע –אבי טייר 

 מנהלת המח' לשירותים חברתיים –רחל ברנע אמרגי 

 מנהל מח' אחזקה –סלאח זועבי 

 אב בית –איציק כהן 

 מנהלת פרויקטים אגף כספים –מזל ביטון 
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