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 18.218.מיום  186/פרוטוקול וועדת רכש 

      :  מקרב חברי הוועדה נוכחים

 מנכ"ל המועצה -ענת מור 

      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 :18.2.18להלן החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 

שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

עבור 
 יחידה

 החלטה/הערות

פרויקט הסדרת נגישות  9,360 ןאמסאד פורס 1
 בבתיה"ס

סקר נגישות 
 מבני ציבור

2019822750 

 אושר. מהנדס
המתכנן יחתום 

על הסכם. 
תשלום כמקובל 

בהסכמי 
 תב"רים

הכנת דו"ח מצאי  7,020 ויקטור בורבייה 2
חדרים בבי"ס עמל עמק 

 חרוד

פרוגרמה 
בניית יסודי 

 עמק חרוד
2018362750 

 אושר. מהנדס
המתכנן יחתום 

על הסכם. 
תשלום כמקובל 

בהסכמי 
 תב"רים

סקר תפעול וניהול  25,740 גיל זילברמן  3
מערכות מידע בוועדה 

 המקומית

יישום 
רפורמה 

 בחוק התכנון
2018512750 

 אושר. מהנדס
יחתום ספק ה

על הסכם. 
תשלום כמקובל 

בהסכמי 
 תב"רים

תכנון אדריכלי שיפוץ  8,190 מסאד פורסאן 4
 מועדון נוער מוקיבלה

עבודות תכנון 
ברחבי 

 המועצה
2019102950 
אחרי אישור 
תב"ר שיפוץ 
מועדון נוער 

 מוקיבלה 
20250052750 

תבוצע 
העברה בין 

 התב"רים
 
 

 אושר. מהנדס
ביצוע העברה 
בין התב"רים 
 באחריות מזל.

המתכנן יחתום 
על הסכם. 

תשלום כמקובל 
בהסכמי 
 תב"רים
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שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

עבור 
 יחידה

 החלטה/הערות

תכנון מגרש כדורגל   56,160 מסאד פורסאן 5
 סנדלה

 – תב"ר חדש
שדרוג מגרש 

סנדלה. 
הכספים 

העתידים 
להתקבל 

ממפעל הפיס 
יופנו לתב"ר 

 החדש

 אושר. מהנדס
המתכנן יחתום 

על הסכם. 
תשלום כמקובל 

בהסכמי 
 תב"רים

 ציוד משרדי תיקים אישיים  5,850 ניו סופרפייל 6
1613000560 

 אושר כ"א ושכר

א.פ. ציפויים  7
 בע"מ

הוצאות  איטום גג בית ציזלינג 18,954
תפעול בית 

 ציזלינג
1826400420 

 אושר תרבות

סימון מסלולים צעדת  23,500 מעשה מחשבת 8
 הגלבוע

מרכזים  צעדת הגלבוע
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

הצללות, מחסומים,  30,420 טבעי ארונה 9
 במה

מרכזים  צעדת הגלבוע
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

מחשבים ניידים,  17,185 מיטווך 10
מחשבים נייחים, 

 לפי מפרט –מסכים 

לפי תקציבי 
היחידות 
 הדורשות

רכש + 
 מיחשוב 

 אושר
 16,199 נין נון .א

 17,360 אוריקון
עולם הילד  11

 והנוער
 הקצבת גנים פריטים עבור גני הילדים 14,326.65

1812200876 
 אושר רכש

 21,043 גן גנית
הנחיית קבוצות  13,400 רון בן דור 12

 פסיכותרפיה
 השתלמויות
1841000521 

 אושר רווחה

קבוצת סמל"ת  13
 סובארו

רכב לקב"ט המועצה  152,471
עפ"י מפרט הצעת 

 המחיר

רכב ביטחון 
לקב"ט 
 המועצה

2021132750 

 אושר. קב"ט
בהתניה של 

הגשת הרשאה 
תקציבית 
באחריות 

 קב"ט.
 

 :  הערות והנחיות הוועדה

 הוצג ואושר ע"י חברי הוועדה. הנוהל יפורסם למנהלים.   - נוהל קופה קטנה .א

 

טבלת ריכוז בלאי אינוונטר הוצגה בפני חברי הוועדה, בישיבתה הקודמת  – טבלת ריכוז מצאי בלאי  .ב

ממצבת המצאי של המועצה. הטבלה ולאחר שנבדקה אושרה בחתימה ע"י חברי הוועדה. הפריטים יגרעו 

 תצורף לפרוטוקול ותתויק בתיק אינוונטר.

 שאול, מנהלת יח' רכש ולוגיסטיקה.-רשמה : אלונה סדן
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  : העתקים

 לנוכחים

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

 מהנדס המועצה –משה ענתבי 

 ר' מינהל חינוך –יאיר ילובסקי 

 מנהלת המח' לשירותים חברתיים –רחל ברנע אמרגי 

 מנהלת מחלקת תרבות –גלית בר גיל 

 מנהלת המרכזים הקהילתיים גלבוע –סיוון גולדמן 

 קב"ט המועצה –גיא איצקוביץ 

 מנהל מחלקת מיחשוב ותקשורת –רונן בגים 

 חכ"ל –מנהלת פרויקטים  –רוית בריימוק 

 מנהלת פרויקטים אגף הכספים –מזל ביטון 

 תיוק
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