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 17.971.מיום  1743/פרוטוקול וועדת רכש מס'  

 

 : נוכחים

 מזכיר המועצה –אילנה חייט 

 גזבר המועצה –ג'ואד זועבי 

 ס. ראש המועצה –דודי בונפיל 

 .המנהלת רכש ולוגיסטיק -אלונה סדן שאול

 24.9.17 –***השלמת הפרוטוקול בוצעה עם דודי בונפיל ב 

 : סיכום הדברים

 

 :, הערותיה והנחיותיה17.9.17וועדת הרכש שהתקיימה בתאריך  להלן החלטות 

 

 עלות כוללת  שם הספק הנבחר מס'

  ₪כולל מע"מ ב 

 החלטה/  פירוט

 הערות

  -קורס בישול עבור בית חם לנערים 10,647 עפאף איברהים 1

 מוקיבלה

 אושר

בית חם לנערים  –סדנת העצמה לבני נוער  5,850 סמיר בדויה 2

 מוקיבלה

 אושר

 אושר ציוד טכני לבי"ס עמק יפה 14,686 מ.מ אספקה 3

 אושר תכנון חניית נכים גדעונה 2,340 באשיר עבדל ראזק 4

 

             

 : הערות והנחיות הוועדה

 

לא הועברה הצעת המחיר. חסר סעיף תקציבי. יש להשלים הנדרש  – הנמכת מדרכה לחשיפת פיר בזק .א

 באח' מהנדס המועצה. –ולהחזיר לדיון בוועדת הרכש הבאה 

 

גזבר המועצה מבקש לבדוק אם ניתן  –מתב"ר תכנון קרנות הרשות  – בדיקת נפחי תנועה במושב ברק .ב

 .ח' מהנדס המועצהבא –לשייך לפרויקט הרחבת מושב ברק ובמסגרת התב"רים של פרויקט זה 

 

עוכב לאיתור סעיף תקציבי. אותר לביצוע מתב"ר שיפוצי קיץ משרד  – הסדרי בטיחות גני ילדים גן נר .ג

 . הועבר לחתימות חברי הוועדה.2020382750הפנים 

 

mailto:alonas@hagilboa.org.il


 

 יחידת רכש ולוגיסטיקה      

 4077831-050נייד:  6531219-04פקס:   6533238-04טל.         
alonas@hagilboa.org.il 

2 
 

חסר סעיף תקציבי. יש להשלים הנדרש ולהחזיר לדיון בוועדת  –תכנון דרך גישה לבי"ס יסודי בית אלפא  .ד

 באח' מהנדס המועצה.  -רכש 

 

חסר סעיף תקציבי. יש להשלים הנדרש ולהחזיר  -תכנון חשמל לדרך הגישה לבי"ס יסודי בית אלפא  .ה

 באח' מהנדס המועצה.  -לדיון בוועדת רכש 

 

חסר סעיף תקציבי. יש להשלים הנדרש ולהחזיר  -תכנון מים וביוב לדרך הגישה לבי"ס יסודי בית אלפא  .ו

 באח' מהנדס המועצה.  -לדיון בוועדת רכש 

 

חסר סעיף תקציבי. יש לברר האם קיים תב"ר נפרד עבור פרויקט זה. יש להשלים  -כיכר כניסה לחפציבה  .ז

 באח' מהנדס המועצה.  -הנדרש ולהחזיר לדיון בוועדת רכש 

 

 26.7.17החלטת וועדת רכש מיום  –מתדיראן עבור מזגנים לבית העם מולדת  71177ביטול הזמנה מס/  .ח

על בסיס חוו"ד יועמ"ש בוטלה ההזמנה הנדון : שינוי מהותי בתנאי העסקה, סכומה, צרכים, היעדר  –

 .נמסרה הודעה לספקמידע מוקדם למועצה על השינוי הצפוי.  חווה"ד הוצגה בפני חברי הוועדה. 

 

 בהנחיית גזבר המועצה וחברי הוועדה תצא שאילתא ליועמ"ש. –סכום עבודות מצטבר לספקים  .ט

 

 

 

 כתבה                                                                           

 אלונה סדן שאול                                                                          

 כשר ח' ימנהלת                                                                           

 

 

 : העתקים

 לחברי הוועדה

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

 ר' מינהל חינוך –יאיר ילובסקי 

 מהנדס המועצה –משה ענתבי 

 מנהלת המח' לשירותים חברתיים –רחל ברנע אמרגי 

 מנהלת פרויקטים אגף כספים –מזל ביטון 
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