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 22.2.18מיום  7/18פרוטוקול 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 :22.2.18שהתקיימה בתאריך להלן החלטות וועדת רכש 

שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

עבור 
 יחידה

 החלטה/הערות

דיקור וילונות  1
 נצרת

וילונות לביה"ס טייבה  15,000
 עפ"י מפרט

מינהל  ניהול עצמי
 –חינוך 
בי"ס 
 טייבה

 אושר

העמותה לקידום  2
 התיאטרון 

הצגה " החברה  6,000
 הטובעים"

תב"ר 
בטיחות 
 בדרכים

2019242750 

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

תכנון סובה בגבע ושיפוץ  67,743 י.ט. הנדסה 3
 כביש לנת"צ

שיפוץ כביש 
 לנת"צ

2021082750 

 אושר מהנדס
המתכנן יחתום 

על הסכם. 
תשלום כמקובל 

בהסכמי 
 תב"רים.

ליווי ואחריות 
חברה  –ביצוע 

כלכלית. פיקוח 
מהנדס  –על 

 המועצה.
בשיר עבדל  4

 ראזק
תכנון כיכר כניסה  67,860

 לחפציבה
תכנית מעגל 

תנועה 
 חפציבה 

2021172750 

 אושר מהנדס
המתכנן יחתום 

על הסכם. 
תשלום כמקובל 

בהסכמי 
 תב"רים.

ליווי ואחריות 
חברה  –ביצוע 

כלכלית. פיקוח 
מהנדס  –על 

 המועצה.
ל.ש.מ מתכות  5

 מבע"
 20אספקה והתקנה  26,676

ספסלי רחוב דגם ערבה 
 + לוגו לפי מפרט

קבלני חזות 
 ישובים

1746101750 
 

מינהל 
שירות 
 לתושב

 אושר
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שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

עבור 
 יחידה

 החלטה/הערות

יום עבודה צוות גינון :  2,340 עדי נוי גינון 6
 עובדים 2טנדר , כלים, 

לפי היחידה 
 הצורכת

 אושר אגף שפ"ע
צוף גינות בטעם 

 טוב
2,340 

 2,340 יניב ברנט
חקירה  250 1,150 אקרש 7

כלכלית 
 מקיפה

איתור 
 עיסוק

 אושר גבייה גבייהס.ת. 
 180 1,200 אגוז פלוס

 

 :  הערות והנחיות הוועדה

 הנחיות למנהל מח' תחבורה : -   היסעים לצעדת הגלבוע .א
הוועדה מבקשת לקבל את סכום העבודה הכולל המסתכם לכל הצעה עפ"י כמות האוטובוסים  -

 הנדרשת בשני ימי הצעדה )ולא רק מחיר פייר אוטובוס כפי שנרשם(.
 

האחרונות ומה היה סכום מי זכה בהיסעים לצעדה בשנתיים  –רף נתון וציהוועדה מבקשת כי  -
 ההצעה.

 
 הצעות מחיר נוספות באותם פרמטרים מאגד, קווים, הורן את ליבוביץ. לבקשהוועדה מנחה כי  -

 

לעריכה בטופס  מנהלת המרכזים הקהילתייםבהצטרף כל הנתונים המבוקשים, יש להעבירם ל -
 .ולהגישם להחלטת הוועדה ריכוז הצעות לוועדת רכש

 

 הנחיות למנהל מח' ספורט רב תחומי :  –  2018כדורים פורחים  ניהול מקצועי פסטיבל .ב

 הוועדה מבקשת לקבל את ההצעה הזוכה של שנה שעברה ובמידה שיש פער, נא הסבר לפער. -
 

הוועדה מבקשת לברר אילו מן הפרמטרים בהצעה יש ביכולתנו לבצע בכוחותינו ובכך להוזיל את  -
 עלויות ההצעה.

 

יתמחר כל פרמטר בהצעה בנפרד, על מנת להותיר לשיקולינו על אילו הוועדה מנחה כי המציע  -
 מהפרמטרים ניתן יהיה לוותר, אם בכלל, ומה תהא משמעות ההוזלה מוויתור זה.

 

לעריכה בטופס  מנהלת המרכזים הקהילתייםלבהצטרף כל הנתונים המבוקשים, יש להעבירם  -
 .ולהגישם לכינוסה הבא של הוועדה ריכוז הצעות לוועדת רכש

 
 הנחיות לחשב מינהל חינוך ולמנהל מח' אחזקה :  –עבודות אינסטלציה ושיפוצים בביה"ס טייבה  .ג

הוועדה מנחה כי מנהל מחלקת תחזוקה, סלאח זועבי, יכין מפרט אחיד לעבודה הנדרשת  -
 המפרט יועבר למציעים להחלטה בביה"ס. 

 
ולהגישם לכינוסה  בטופס ריכוז הצעות לוועדת רכש לערכם, יש בהצטרף כל הנתונים המבוקשים -

 .הבא של הוועדה
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מנהל מח' מיחשוב הונחה לפעול לפרסום מכרז למכירת הציוד  –טלפונים נייחים בזק + מרכזיית בזק  .ד
 שיצא משימוש, עקב מעבר לטכנולוגיה חלופית. 

 
 במכרזי זוטא רלוונטיים, ניתן יהיה לפנות לקבלת הצעתם. – משקי עמק יזרעאל .ה

 

 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 

 מנהל אגף שפ"ע –אבי טייר 

 מנהל מח' תחבורה –מאיר נוריאני 

 מנכ"ל החברה הכלכלית גלבוע בע"מ –תייסיר קאסם 

 מנהל מח' אחזקה –סלאח זועבי 

 מנהלת המרכזים הקהילתיים גלבוע –סיוון גולדמן 

 מנהל מח' ספורט רב תחומי –שלומי אייל 

 מיחשוב ותקשורת 'מנהל מח –רונן בגים 

 חכ"ל –מנהלת פרויקטים  –רוית בריימוק 

 מנהלת פרויקטים אגף הכספים –מזל ביטון 

 תיוק
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