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 17.1022.מיום  1773/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

 ***השלמת הפרוטוקול בוצעה עם דודי בונפיל ב 

 

 סיכום הדברים

 

 , הערותיה והנחיותיה :22.10.17להלן החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 

 

 עלות כוללת שם הספק הנבחר מס'
 -בש"ח 

 כולל מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה מקור תקציבי פירוט

 –מעטפות חלון מבוילות  4,830 רשות הדואר 1
 יח' 2,000

 טלפון+ דואר
1623100540 

 אושר גביהמח' 

האגודה למען  2
 הקשיש דבוריה

סדנה לפיזיותרפיה עבור   2,760
 מועדוני קשישים בכפרים 

מח'  1844600840
לשירותים 

 חברתיים

 אושר

דדון הרצל ירדן  3
 עודות חשמל

החלפת לוח חשמל מקלט  4,900
 אומן

אחזקת 
 מקלטים

1723000420 

 אושר ביטחון

פודי עבודות  .א 4
 . בע"מחשמל

חיבור חשמל מקלט  7,605
 חפציבה

אחזקת 
 מקלטים

1723000420 

 אושר. ביטחון
הזמנה תצא 

לאחר השלמת 
התקציב 

 הנדרש בעבורה
י.ע.ר. טכנולוגיות  5

 בע"מ
רכישת גרור חפ"ק תאורה   38,000

 נייד
תב"ר 

משה"פ+ 
הקצבת 
 משה"ב

 אושר ביטחון
)יועברו מספרי 

 (התב"רים

מ.מ. אספקה  6
 טכנית וחקלאית

 פינוי גזם הזמנת מסגרת 4,500
1712300754 

 אושר אגף שפ"ע
 

מסגרת לתיקון וחלפים  10,000 אלון מוטורס 7
 ציוד גינון

 פינוי גזם
1712300754 

 אושר אגף שפ"ע

 עלי מנאסרה 8
 

מדידות בקטע כביש ניר  5,265
 יפה

שירותים 
 מקצועיים

173340075 

ועדה 
 מקומית

 אושר
 

כסאות ושולחנות לבי"ס  8,172 נ.ע. התופרת  9
 טמרה

שיפוצים 
 והצטיידות

1811000750 

מינהל 
 חינוך

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

 כולל מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה מקור תקציבי פירוט

קולחי הגלבוע  9
 בע"מ

תיקון פיצוץ ושדרוג קו מים  12,694.5
 לחמישהבי"ס יד 

בדיקות 
בטיחות 

 מבנים
1811000752 

מינהל 
 חינוך

 אושר
 

 תכנית ניצנים הזנה לצהרון ניצנים למנה 14.5 קייטרינג בר אביב 10
1817971782 

מינהל 
 חינוך

 אושר

מרכזים  מרכז צעירים ציוד אלקטרוני היקפי 19,700 שם טוב יוסף 11
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

ביג סייל המכירה  12
 הגדולה

מרכזים  מרכז צעירים מוצרי חשמל 19,400
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

 

 :  הערות והנחיות הוועדה

 :  רכישת אקדח .א
. ככלל מחייבת אישור פרטני מוועדת רכש, לאחר שהקב"ט ומנהל היחידה הופיעו בפניה 1.א

 ונימקו את הצורך.
 
קב"ט המועצה יבדוק מלאי נשק וכלי ירייה שברשות המועצה והאפשרות להתיר בהשאלה  2.א

למשך התפקיד או הצורך, שימוש מבוקר בהם לבעלי תפקידים שיש נחיצות והצדקה כי יחזיקו 
 כלי ירייה. זאת במקום ביצוע רכישה. 

 

 שאול-רשמה : אלונה סדן

 מנהלת יח' רכש ולוגיסטיקה. 

 : העתקים

 לנוכחים

 ראש מינהל חינוך –יאיר ילובסקי 

 מהנדסת וועדה מקומית –דנה שבח 

 מנהל אגף שפ"ע –אבי טייר 

 קב"ט –גיא איצקוביץ 

 מנהלת המח' לשירותים חברתיים –רחל ברנע אמרגי 

 מנהלת מח' הגבייה –חגית בנימין 

 מנהלת המרכזים הקהילתיים גלבוע –סיוון גולדמן 

 מנהל מרכז נצעירים –שניר פרידמן 

 מנהלת פרויקטים אגף הכספים –מזל ביטון 

 תיוק
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