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 19.11.17מיום  1740/פרוטוקול וועדת רכש 

      :  מקרב חברי הוועדה נוכחים

      מזכיר המועצה –אילנה חייט 

      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 : 19.11.17וועדת רכש שהתקיימה בתאריך להלן החלטות 

 

 עלות כוללת שם הספק הנבחר מס'
 -בש"ח 

 כולל מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה מקור תקציבי פירוט

 שונות דת מזוזות 2,808  הבית היהודי 1
1851000780 

מינהל 
שירות 
 לתושב

 אושר

ממו  –גינון צפון  2
 מורדי

מגרש כדורגל  שיזרוע 28,080
 סנדלה

מגרשי ספורט 
 חזות יישובים

1746106750 

 אושר אגף שפ"ע

צוות  –יום עבודה ריסוסים  1,755 אדיר פרץ 3
 עובדים וטנדר 2

 אושר אגף שפ"ע /////////////

איכות לע.י.ר  4
 הסביבה בע"מ

יום עבודה משאית פינוי  2,048
 גזם עם מנוף

 אושר אגף שפ"ע /////////////

 2011אלוף פלסט  5
 בע"מ

אספקת  –מגיש כלי אצירה  386.1
 כ"א זמני

אושר עד  אגף שפ"ע /////////////
בלבד.  31.12.17

 2018לשנת 
נדרש האגף 
 לצאת למכרז

יום עבודה בובקט +  1,638 ג'ארמנה איהאב 6
 מטאטא

 אושר אגף שפ"ע /////////////

 יום עבודה בובקט 1,404
הגשת קול קורא לחינוך  55,000 חלום חדש 7

2017 
התשלום 

יבוצע 
במסגרת 

תב"ר 
שיתקבל 

לאחר קבלת 
ההרשאה 

ויבוצע רק 
לאחר קבלת 

הכסף 
מהמשרד 

 המממן

יחידה 
 סביבתית

 אושר
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 עלות כוללת שם הספק הנבחר מס'
 -בש"ח 

 כולל מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה מקור תקציבי פירוט

א.ס.ת תכנון  8
והקמת פרויקטים 

 בע"מ

בקרה וליווי הנדסי  לאולם  15,613
 אומן

הקמת מרכז 
פיס קהילתי 

 באומן 
2018882750 

חברה 
 כלכלית

 אושר

תכנית ניצנים  הזנה לבי"ס חב"ד למנה 15.21 קייטרינג אייל שלי 9
 הזנה–

1817971782 

מינהל 
 חינוך

אושר עד 
בלבד.  31.12.17

 2018לשנת 
נדרש האגף 
 לצאת למכרז

פיזיותרפיה  -הרצאה 4,000 רעות מיכאל 10
 התפתחותית

תכנית 
 לאומית

2019502750 

 אושר רווחה

 

 :  הערות והנחיות הוועדה

וועדת הרכש מאשר כי החלטותיה מישיבת וועדת הרכש  – 2018החלטות וועדת רכש לשנת  ףקות .א
 . 31.12.18יהיו תקפות עד  10/17הראשונה לחודש 

אושר בוועדת רכש הקודמת. התשלום יבוצע מתב"ר שיפוצי קיץ  –זוהר בניה ושיפוצים  –שביל גן אדירים  .ב
 של מפעל הפיס.

הוועדה דורשת התייחסות מהנדס המועצה  – 1+2מתחם  –תכנית מפורטת איחוד וחלוקה טמרה  .ג
 דס יוחזר החומר לדיון הוועדה.אישור וחתימת המהנוחתימתו טרם שתקיים דיון בהגשה. לאחר 

אומדן הפרויקט יישלח לראש המועצה לאישור עקרוני לפרויקט עצמו,  – חיזוק מבנים לרעידות אדמה .ד
 טרם דיון הוועדה בהצעות המתכננים. 

 

 שאול-רשמה : אלונה סדן

 מנהלת יח' רכש ולוגיסטיקה. 

 : העתקים

 לנוכחים

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

 ראש מינהל חינוך –יאיר ילובסקי 

 מהנדס המועצה –משה ענתבי 

 מנהל אגף שפ"ע –אבי טייר 

 מנהל היח' הסביבתית – זאב שמחי

 מנהלת המח' לשירותים חברתיים –רחל ברנע אמרגי 

 חכ"ל –מנהלת פרויקטים  –רוית בריימוק 

 מנהלת פרויקטים אגף הכספים –מזל ביטון 

 תיוק
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