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 10.4.18מיום  11/18פרוטוקול 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 :10.4.18להלן החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 

 

שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

 החלטה/הערות עבור יחידה

מסגריית אחים  1
 בצלאל

ציוד למבנה טהרה בית  35,100
: שולחן  עלמין חבר

טהרה חשמלי 
 9הידראולי, מערכת 
קבין חשמלי, עגלת 

 הובלה

פיתוח בתי 
עלמין 

ביישובי 
 המועצה

2020072750 

 אושר אגף שפ"ע

מסגריית אחים  2
 בצלאל

שער גונזולי לבית  29,484
 עלמין חבר לפי מפרט

פיתוח בתי 
עלמין 

ביישובי 
 המועצה

2020072750 

 אושר אגף שפ"ע

מסגריית אחים  3
 בצלאל

שיפוץ ברזייה בית  3,510
 עלמין חבר

פיתוח בתי 
עלמין 

ביישובי 
 המועצה

2020072750 

 אושר אגף שפ"ע

שיפוץ סככת אבלים  23,817 א.א. פלדות 4
בית עלמין חבר לפי 

 מפרט

פיתוח בתי 
עלמין 

ביישובי 
 המועצה

2020072750 

 אושר אגף שפ"ע

מבנה נייד לשירותים  72,009 פנינת עוזיאל  5
 מונגשים לפי מפרט

פיתוח בתי 
עלמין 

ביישובי 
 המועצה

2020072750 

 אושר אגף שפ"ע

ד"ר גבריאל  6
 גולדשטיין

מלחמה  סיוע וטרינר 8,424
 בכלבת

1214300750 

 אושר וטרינר

אלקיים  7
 פאסיפיק שיווק

הקצבת  ציוד צח"י לפי מפרט 24,850
משרד 

 הביטחון 

 אושר קב"ט 
)קיימת 

 הרשאה(
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הספק שם  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

 החלטה/הערות עבור יחידה

אספקה והתקנת  6,294.60 גלבוע און ליין 8
מערכת אזעקה במחסן 
 חירום אומן לפי מפרט

הקמת מחסן 
 חירום

2020182750 
 

 אושר קב"ט

התקנת גדר בגן ילדים  42,828 ג'וזף מתכת 9
 טרעי"ח מ.  לפי מפ

כספי מפעל 
 הפיס

 אושר קב"ט
כי   יודגש

תשלום לספק 
יבוצע לאחר 
קבלת הכסף 

מהגורם 
 המממן

ביקור שכר לעובדי  3,510 סיטי שגב דוד 10
 ניקיון בחינוך

שרתים 
 ומזכירים

181320021 

 אושר חינוך

הכנת בקשות לבינוי  5,528 ד"ר שי כנעני 11
 2019חינוך 

עבודות תכנון 
ברחבי 

 המועצה
2019102950 

 אושר חינוך/מהנדס

מתנות למשפחות  7,290 גרפיקל 12
 שכולות

הוצאות 
 ארגוניות

1613000580 

 אושר לשכה

 

 

 :  הערות והנחיות הוועדה

 לפי מפרט : HPבקשת ספק זוכה א. נין נון להעלאת מחיר מחשב נייח מדגם  .א

שת הספק להעלאת מחיר מחשב נייח מאשרת את בקהוועדה ,  18.2.18בהמשך לוועדת רכש מיום  -

HP  לפני מע"מ לנוכח העלייה במחירי השוק, נתח הרווח  ₪ 2028 -לפני מע"מ, ל ₪ 1,885 –מ

 הנמוך של הספק ועובדת היותו הזול ביותר עדיין בפריט זה מבין המציעים האחרים. 

 ₪ 321 -לפני מע"מ, ל ₪ 394 –מ  AOC" 22הספק הודיע במקביל על הפחתת מחיר מסך מחשב  -

 לפני מע"מ.

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

 : העתקים

 לנוכחים

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

 מהנדס המועצה –משה ענתבי 

 ר' מינהל חינוך –יאיר ילובסקי 

 חשב מינהל חינוך –נועם זנאתי 

 מנהלת המרכזים הקהילתיים גלבוע –סיוון גולדמן 
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 קב"ט המועצה –גיא איצקוביץ 

 מנהל אגף שפ"ע –אבי טייר 

 וטרינר המועצה –ד"ר שי רודריג 

 חכ"ל –מנהלת פרויקטים  –רוית בריימוק 

 מנהלת פרויקטים אגף הכספים –מזל ביטון 

 תיוק
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