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פרוטוקול וועדת רכש  12/18מיום 17.4.18
נוכחים מקרב חברי הוועדה :
ענת מור  -מנכ"ל המועצה
ג'ואד זועבי – גזבר המועצה
דודי בונפיל – ס .ר' המועצה ור' מינהל שירות לתושב
אלונה סדן -שאול – מנהלת יח' רכש ולוגיסטיקה
סיכום הדברים
להלן החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך  ,17.4.18הערותיה והנחיותיה :
מס' שם הספק
הנבחר
1

קשרים

עלות כוללת
בש"ח  -כולל
מע"מ
8,190

פירוט

מקור
תקציבי

עבור
יחידה

החלטה/הערות

שלט קבוע בצומת
המועצה

הוצאות
ארגוניות
1613000580
יוהע"צ לגנ"י
1812220780
שיקום
שכונות
2018752750

לשכה

אושר

חינוך

אושר

רווחה

אושר

2

המשכן לאומנות

5,270

פעילות גני טרום חובה

3

יעל פוקס

25,021

סדנאות עבור מרכז
גישור

הערות והנחיות הוועדה :
א .חוברות לתושב סיכום שנה  -הנחיות לדובר המועצה :
-

הוועדה אינה מאשרת הצעת מחיר יחידה ומנחה את הדובר לפעול לקבל הצעות מחיר נוספות על
מפרט אחיד .לאחר ביצוע ההליך כנדרש יובאו הדברים לדיון מחודש בוועדת הרכש.

ב .עבודות אחזקה וחשמל במקלט אומן – הנחיות למ"מ מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים :
 הוועדה אינה מאשרת הצעת מחיר יחידה ומנחה את מ"מ המחלקה לפעול באמצעות מנהלמחלקת אחזקה לקבל הצעות מחיר נוספות על מפרט אחיד .לאחר ביצוע ההליך כנדרש יובאו
הדברים לדיון מחודש בוועדת הרכש.
ג .נוהל רכש לגבי עובדים נקלטים או מסיימים תפקיד :
 מנכ"ל המועצה תעביר הנחייה למנהלת מחלקת משאבי אנוש ,לפיו תועבר הודעה לרכש לגבי כלעובד שמסיים תפקיד או שנקלט .עובדים אלה יופנו לרכש ע"י מחלקת משאבי אנוש לזיכוי על
ציוד מועצה וציוד משרדי ,שהיה בשימושם או בהתאמה יוחתמו על ציוד שאמורים לקבל
במסגרת תפקידם – בין אם לשימוש אישי או שימוש משרדי .הרכש ידווח ביצוע למחלקת משאבי
אנוש בתום ההליך.
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ד .מכרזים שנתיים ליועצים ומתכננים :
 -הרכש יפנה שאילתה ליועמ"ש באשר למכרזים אלו ויבקש הנחייתו.

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
שי אלט – דובר המועצה
סלאח זועבי – מנהל מח' אחזקה
שרית ליברמן – מ"מ מנהלת המח' לשירותים חברתיים
אביגיל קציר – מנהלת מח' משאבי אנוש
מזל ביטון – מנהלת פרויקטים אגף הכספים

תיוק
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