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 מועצה אזורית הגלבוע –פרוטוקול ישיבת וועדת רכש 
 

 
 נוכחים :

 מזכיר המועצה –אילנה חייט 
 ס. ראש המועצה –דודי בונפיל 
 גזבר המועצה –ג'ואד זועבי 

 .המנהלת רכש ולוגיסטיק -אלונה סדן שאול
 
 

 17.89.מיום  1731/פרוטוקול וועדת רכש מס'  
 

 
 הוחלט כלהלן: 9.8.17בוועדת הרכש שהתקיימה בתאריך  

 
 

 עלות כוללת  שם הספק הנבחר מס'
  ₪כולל מע"מ ב 

 החלטה/  פירוט
 הערות

 אושר מיחשוב במסגרת פרויקט ביטחון אישי 44,458.95 סיספרו בע"מ 1

 יחידות סל מסוג בסקט 2אספקה והתקנת  28,080 2000קאר  2
 במושב אדירים

 אושר

 אושר והתקנת ספסלי רחוב מתכתאספקה  26,676 ל.ש.מ מתכת בע"מ 3

 אושר הופעת סטנדאפ לערב מתנדבי ביטחון 6,000 מסטיק שיווק הופעות 4

 אושר סדנת מיינדפולנס  10,085 שרית זר אביב 5

 אושר שתילים לבי"ס עמק יפה 8,411.42 משתלת מרחביה 6

 אושר כדורים ואביזרי ספורט 28,980 ספורט העמקים 7

                                                                  אושר כדורגל –בגדי ספורט  104,420 ספורט גום בע"מ 8

 אושר הסדרת תחנת אוטובוס נורית 5,382 זועבי ג'מאל 9

 אושר  שערים קונזוליים קלים עפ"י מפרט 163,800 סי.פי.טי סקופטק בע"מ 10
 

 אושר  שערים דו כנפיים עפ"י מפרט 152,100 סי.פי.טי סקופטק בע"מ 11
 

 אספקה והתקנת מתזים במחסן אולם  4037 דנן מערכות כיבוי אש .א 12
 ספורט גן נר

 אושר 
 

 אושר  מערכת חלונות עשן באולם ספורט גן נר 2,650 מערכות העמקים בע"מ  13
 

 אושר  תיקון ליקויי חשמל באולמות ספורט 22,066 ירדן עבודות חשמל 14
 

 אושר תיקון רצפת פרקט אולם ספורט גן נר 49,491 ינוקא מבית מאני טיים 15

 אושר עבודות חשמל במחסן חירום אומן 10,500 ירדן עבודות חשמל 16

 אושר סדנאות כישורי חיים 7,488 ניבאל הדרכות 17

 אושר רכיבת סוסים 15,795 חוות גזית 18
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 : הוועדהוהנחיות  הערות 

 
 קב"ט המועצה יעביר למנהלת הרכש את רשימת הספקים המורשים בכל תחום לפרויקט ביטחון אישי. .1

 

 פרויקטים שיובאו לאישור וועדת רכש :  .2
 היקף  הפרויקט

 מוערך
 הערות הוועדה מקור תקציבי

 פינוי חול, ריסוס, ומילוי
 גני הילדים –חול 

 תב"ר תקציבי פיתוח 100,000
 משרד הפנים 
 ₪אלף  500ע"ס  

 כל הפרויקטים יחד לא  -
 יעלו על סכום התב"ר הכולל. 

 
 כל פרויקט כשלעצמו לא -

 יעבור את הסכום של 
 .₪אלף  150 

 100,000 עבודות מסגרות
 100,000 הצללות

 100,000 חשמל

 
 פרויקטים אלה יובאו לאישור ע"י מינהל שירות לתושב לוועדת הרכש בישיבתה הבאה.

 
 
 
 

 כתבה                                                                            
 אלונה סדן שאול                                                                          
 רכשח' ימנהלת                                                                           

 
 
 
 
 
 

 : העתקים
 

 לנוכחים

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

 ר' מינהל חינוך –יאיר ילובסקי 

 מהנדס המועצה –משה ענתבי 

 קב"ט –גיא איצקוביץ 

 מנהלת המח' לשירותי חברתיים –רחל ברנע אמרגי 

 מנהלת המרכזים הקהילתיים –סיוון גולדמן 

 מנהלת פרויקטים –מזל ביטון 
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