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 19.3.18מיום  9/18פרוטוקול 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 :19.3.18שהתקיימה בתאריך  להלן החלטות וועדת רכש

 

שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

עבור 
 יחידה

 החלטה/הערות

מצרכי מזון לטיול פסח  15,444 קיבוץ שריד 1
 ו'-א'

מרכזים  גביה מהורים
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

חמה ארוחת ערב  12,226.5 קיבוץ שריד 2
-מבושלת לטיול פסח א'

 ו'

מרכזים  גביה מהורים
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

אבטחה ורפואה לטיול  15,210 מציל חיים 3
 ו'-פסח א'

מרכזים  גביה מהורים
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

בדיקות ציוד כיבוי אש,  26,617 י.מ.מ גילוי אש 4
מערכות גילוי עשן 
 ותיקונים במוס"ח

בדיקות 
בטיחות 

 חינוךבמבני 
1811000752 

ביטחון 
 עבור חינוך

 אושר

שמר בטיחות  5
 והנדסה בע"מ

בדיקות בטיחות מגרשי  702
ספורט פתוחים 

 בבתיה"ס

בדיקות 
בטיחות 

 במבני חינוך
1811000752 

ביטחון 
 עבור חינוך

 אושר

סיסטם מעבדות  6
 מתקדמות בע"מ

בדיקות בטיחות  2,800
 באולמות ספורט

בדיקות 
בטיחות 

 חינוךבמבני 
1811000752 

ביטחון 
 עבור חינוך

 אושר

בדיקות  מבדקי בטיחות במוס"ח 1,455 אמנון קרני 7
בטיחות 

 במבני חינוך
1811000752 

ביטחון 
 עבור חינוך

 אושר

אריה מערכות  8
 חשמל ואחזקה

בדיקות בטיחות למוצרי  900
 חשמל לבנים במוס"ח

בדיקות 
בטיחות 

 במבני חינוך
1811000752 

ביטחון 
 עבור חינוך

 אושר

אחזקת  מיגון לרכב קב"ט 4X4 5,008גתוס  9
 מקלטים

1723000420 

 אושר ביטחון
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שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

עבור 
 יחידה

 החלטה/הערות

ניהול וליווי מרכז לטיוב  17,550 גיל זילברמן 10
וסריקת ארכיב רישוי 

 בנייה עבור וועדה
 מקומית

שירותים 
מקצועיים 

לוועדה 
 המקומית

1733400750 

 אושר מהנדס

ויקטור בורביע  11
 מהנדסים בע"מ

 –ערכית מצאי מבנים  5,265
 בי"ס טייבה

עבודות תכנון 
ברחבי 

 המועצה 
2019102950 

 אושר מהנדס
הזמנת עבודה 

 דרך הרכש

י.ש.ע עבודה  12
 עברית

אספקה והתקנת מתקני  24,570
 סנדלהבי"ס –סל 

שיפוץ בי"ס 
 סנדלה

2019932750 

 אושר מהנדס
המתכנן יחתום 

על הסכם. 
תשלום כמקובל 

בהסכמי 
 תב"רים

שיפוץ בית עלמין מזרחי  הנחה מאומדן 5% מחפרון העמקים 13
 טייבה

בית עלמין 
 דרומי טייבה
2019302750 

 אושר. מהנדס
ביצוע העבודה 

כולל תכנון 
ופיקוח, לא 

יעלה על גובה 
ההרשאה, 

שיירשם 
במודגש בדף 

ניהול 
הפרויקט. 

תשלום כמקובל 
בהסכמי 
 תב"רים

רכישה לפי  דגם פמלי – 4תמי  1,580 שטראוס מים 14
 צורך

 אושר רכש

שדרוג מחירי  תדיראן 15
מזגנים מדגמים 

 נדרשים

שדרוג מחירי מזגנים 
 מדגמים נדרשים

רכישה לפי 
 צורך

 אושר רכש
יודגש לספק 

אספקת מזגני 
תדיראן 

 מקוריים בלבד
 

 

 

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

 : העתקים

 לנוכחים

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

 מהנדס המועצה –משה ענתבי 
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 ר' מינהל חינוך –יאיר ילובסקי 

 חשב מינהל חינוך –נועם זנאתי 

 מנהלת המרכזים הקהילתיים גלבוע –סיוון גולדמן 

 מנהלת מח' נוער –רוחמה לבקוביץ 

 קב"ט המועצה –גיא איצקוביץ 

 קב"ט מוס"ח –יובל אסייג 

 חכ"ל –מנהלת פרויקטים  –רוית בריימוק 

 מנהלת פרויקטים אגף הכספים –מזל ביטון 

 תיוק
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