יחידת רכש ולוגיסטיקה
טל 04-6533238 .פקס 153-5040-77-831 :נייד050-4077831 :
alonas@hagilboa.org.il

פרוטוקול וועדת רכש  10/18מיום 27.3.18
נוכחים מקרב חברי הוועדה :

חסרים מקרב חברי הוועדה :

ענת מור  -מנכ"ל המועצה

דודי בונפיל – ס .ר' המועצה ור' מינהל שירות לתושב

ג'ואד זועבי – גזבר המועצה
אלונה סדן -שאול – מנהלת יח' רכש ולוגיסטיקה
סיכום הדברים
להלן החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך  ,27.3.18הערותיה והנחיותיה :
מס' שם הספק
הנבחר

עלות כוללת
בש"ח  -כולל
מע"מ
6,000

1

א.ד .הובלות

2

אילנה בן אליעזר 40,000

3

מסאד פורסאן

84,240

4

מחפרון העמקים  5%הנחה מאומדן

פירוט

מקור
תקציבי

עבור
יחידה

החלטה/הערות

הובלת ריהוט וציוד
להעברת מח' רווחה
למשרדים החדשים
חוג עיצוב אומנות
בקרמיקה

שיפוץ מבנה
1615000422

רכש עבור
רווחה

אושר

תכנית ניצנים
1817971782

חינוך

נגישות
במוסדות
חינוך
2020232750
בית עלמין
טמרה
2019292750

מהנדס

אושר.
תיקון לוועדת
רכש 13.3.18
אושר

פרויקט הסדרת נגישות
בבתיה"ס
שיפוץ בית עלמין טמרה

מהנדס

אושר.
ביצוע העבודה
כולל תכנון
ופיקוח ,לא
יעלה על גובה
ההרשאה,
שיירשם
במודגש בדף
ניהול
הפרויקט.
תשלום כמקובל
בהסכמי
תב"רים

הערות והנחיות הוועדה :
א.

תכנון אדריכלי לשיפוץ מבנה עבור "נתיבים להורות" – הוגש ע"י מהנדס המועצה  -הוועדה החליטה
להעביר את הנושא לטיפול מנכ"ל החברה הכלכלית ,להצעות מחיר נוספות ,איתור מימון והמשך ביצוע
בחברה הכלכלית.
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ב.

התקנת גדר בגן ילדים עין חרוד מאוחד – הוגש ע"י קב"ט המועצה – הועבר לטיפול ס.ר' המועצה ור'
מינהל שירות לתושב להגשה במסגרת בקשות לטיפול חירום במוסדות חינוך.

ג.

ייעוץ מקצועי להגשת מכרז גינון למגרשי כדורגל יעל  +סנדלה – הוגש ע"י מנהלת המרכזים
הקהילתיים גלבוע – יועבר לטיפול אבנר חייט ובמקביל תבצע מנהלת המרכזים 0הקהילתיים בדיקת
נתונים ממכרז גינון קודם ,שניתן להשתמש בהם לצורך הוצאת המכרז.

רשמה  :אלונה סדן-שאול ,מנהלת יח' רכש ולוגיסטיקה.
העתקים :
לנוכחים
הישאם זועבי  -ס .ר' המועצה ור' מינהל פיתוח
משה ענתבי – מהנדס המועצה
יאיר ילובסקי – ר' מינהל חינוך
נועם זנאתי – חשב מינהל חינוך
סיוון גולדמן – מנהלת המרכזים הקהילתיים גלבוע
תייסיר קאסם – מנכ"ל החברה הכלכלית גלבוע בע"מ
רחל ברנע – מנהלת המח' לשירותים חברתיים
איציק כהן – אב הבית
גיא איצקוביץ – קב"ט המועצה
רוית בריימוק – מנהלת פרויקטים – חכ"ל
מזל ביטון – מנהלת פרויקטים אגף הכספים
תיוק
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