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 12.11.17מיום  1793/פרוטוקול וועדת רכש 

      :  מקרב חברי הוועדה נוכחים

      מזכיר המועצה –אילנה חייט 

      גזבר המועצה –ג'ואד זועבי 

 מנהלת יח' רכש ולוגיסטיקה –שאול  -אלונה סדן

_____________________________________ 

 14.11.17 –***בוצעה השלמה לישיבה עם דודי בונפיל ב 

 

 סיכום הדברים

 

 הערותיה והנחיותיה : 12.11.17להלן החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 

 

 עלות כוללת שם הספק הנבחר מס'
 -בש"ח 

 כולל מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה מקור תקציבי פירוט

זוהר בניה  1
 ושיפוצים 

עבודת בובקט לפינוי אשפה  2,700
 בי"ס חב"ד

אחזקה 
 ניקיוןומבצעי 

1712300762  

 אושר אגף שפ"ע

גישה  דרךתכנון חשמל ל 10,530 ענאן בטחיש 2
 לבי"ס בית אלפא

הקדמת כספי 
תכנון בי"ס 

 בית אלפא
2020522950 

 אושר מהנדס

מדידה, ייעוץ, תכנון ועוד  62,010 באשיר עבדל ראזק 3
לדרך גישה לבי"ס בית 

 אלפא

הקדמת כספי 
תכנון בי"ס 

 בית אלפא
2020522950 

 אושר מהנדס

תכנון מים וביוב לדרך  17,550 אהוד וייסברג 4
 גישה לבי"ס בית אלפא

הקדמת כספי 
תכנון בי"ס 

 בית אלפא
2020522950 

 אושר מהנדס

כולבו תחביב  5
מחסני ספורט 

 בע"מ

השלמות צבע  מגרש ספורט  66,339
 אביטל

שיפוץ מגרשי 
ספורט בגוש 

 יעל
2020562750 

 אושר מהנדס

הוצאות  כיבוד לערב מתנדבים 5,000 נש נש 6
מתמי"ד 

 תענך
1722100782 

 אושר ביטחון

 א.ל. הובלות - 7
 

תבור שאן  -
 חרוד

ביטחון אישי  משאית בולדרים 1,755
במרחב 

 הכפרי
2020332750 

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

 כולל מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה מקור תקציבי פירוט

ביטחון אישי  יום עבודה מחפרון 1,462.5 א.ל. הובלות 8
במרחב 

 הכפרי
2020332750 

 אושר ביטחון

 מצע סוג א' לטון 46.8 א.ל הובלות 9
 

 כביש כורכר
1727000754 

 אושר ביטחון

אלקיים פאסיפיק  10
 שיווק וסחר

פעילות  כירבולית + הדפסה 6,318
התנדבות 

 בקהילה
1848820840 

מרכז 
התערבות 

 בקהילה
1848600780 

רווחה עבור 
 ביטחון

 אושר

 

 

 :  הערות והנחיות הוועדה

בהמשך לוועדות רכש שנערכו השנה, בהן אושרו הספקים הר"מ לפריטים כאלה  : הקמת יחידת גיל רך .א
 ודומים, מאשרת הוועדה, עפ"י דיווח מנהלת הרכש ביצוע רכישות :

 
 כולל מע"מ. ₪ 19,727.47ע"ס  –ריהוט וציוד  –איקיאה )ליבנה צפוני(  -
 כולל מע"מ. ₪ 12,556.46 –צעצועים  –עולם הילד ונוער  -

 מנהלת הרכש מדווחת על היערכות לקראת יציאה להצעות מחיר בתחומים  – 2018הצעות מחיר לשנת  ב .

 ומציינת את הקשיים הצפויים בביצוע. 2018שונים לקראת שנת העבודה  

 

 שאול-אלונה סדןרשמה : 

 מנהלת יח' רכש ולוגיסטיקה. 

 : העתקים

 לנוכחים

 ראש מינהל חינוך –יאיר ילובסקי 

 מהנדס המועצה –משה ענתבי 

 מנהל אגף שפ"ע –אבי טייר 

 קב"ט –גיא איצקוביץ 

 מנהלת המח' לשירותים חברתיים –רחל ברנע אמרגי 

 מנהלת פרויקטים אגף הכספים –מזל ביטון 

 תיוק
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