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 9.10.18מיום  24/18פרוטוקול 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 : 9.10.18רכש שהתקיימה בתאריך  להלן החלטות וועדת

שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

 החלטה/הערות עבור יחידה

הרצאה בנושא עוני  1,500 ד"ר ציון ברנץ 1
 והדרה

 מרכז עוצמה
2019202750 

 אושר רווחה

 מרכז עוצמה סדנת ניהול כלכלת בית 20,611 אלי ליבנה 2
2019202750 

 אושר רווחה

 השתלמויות ייעוץ ארגוני 10,000 רון בן דור 3
1841000521 

 אושר רווחה 

היערכות  סדנה בנושא שכול 14,000 אתי אבלין 4
 לחירום

1848270840 

 אושר רווחה

שלבים מרכזי  5
 העשרה

תכניות חוגים מסלול  126,000
 אתגרים

מרכזים  אתגרים
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

 –שילוב באומנות  16,800 ארט ליין 6
 תכנית מסלול ירוק

מרכזים  אתגרים
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

 מטבח יעל שיפוץ מטבח יעל 13,104 נגריית יוסף 7
18470002 

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

א.ר.ט עולם  8
 הספורט

תיקון מתקני כושר  17,550
 ל יוסףתבקיבוץ 

אחזקת 
מתקני 

 משחקים
1746400750 

 אושר אגף שפ"ע

א.ח.ס.ן גלבוע  9
שירותים 

 מוניציפליים

ביטחון אישי  יום עבודה מחפרון 1,404
במרחב 

 הכפרי
2020332750 

 אושר ביטחון

ביצוע עבודות קירצוף  100,341 א.ש. שבו ושות' 10
ואספלט קטע צפוני 
כביש כניסה פנימי 

 במושב ניר יפה

ריבוד 
 כבישים

2020372750 

 אושר חכ"ל
יש להחתים את 

הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום כמקובל 
 בנוהל תב"רים.
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שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

 החלטה/הערות עבור יחידה

-ביצוע בקרה הנדסית 13,775 א.ס.ת 11
 אולם אומן

הקמת מרכז 
 פיס אומן

2018882750 

 אושר חכ"ל
את יש להחתים 

הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום כמקובל 
 בנוהל תב"רים.

התקנת מתקני סל  101,790 מחפרון העמקים 12
במגרשים משולבים עין 

 חרוד וחבר

שדרוג מגרש 
 אתלטיקה

2020272750 

 אושר חכ"ל
יש להחתים את 

הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום כמקובל 
 בנוהל תב"רים.

אולם שיפוץ  מיזוג אולם עין חרוד 138,000 א.ח.י 13
 עין חרוד

2021582750 

אושר בכפוף  חכ"ל
לקבלת הרשאה 
 ואישור התב"ר.

ביצוע דרך 
החכ"ל . יש 
להחתים את 

הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום כמקובל 
 בנוהל תב"רים.

מ.פ. מוצרי  14
 ביטחון

דלתות לבי"ס יסודי בית  3,300
 אלפא

בניית בי"ס 
 בית אלפא

2020912750 

 אושר חכ"ל

בני לולו שיווק  15
 מבנים ניידים

מבנים יבילים לבי"ס  2 83,655
 יסודי בית אלפא

בניית בי"ס 
 בית אלפא

2020912750 

 אושר חכ"ל

עבודות קונסטרוקציה  70,200 אבו גאלי נבהאן 16
 בי"ס יסודי בית אלפא

בניית בי"ס 
 בית אלפא

2020912750 

 אושר חכ"ל

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

  : העתקים

 לנוכחים

 תיוק
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