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 13.11.18מיום  1872/פרוטוקול וועדת רכש 

     :   נוכחים לצורך דיון    :  מקרב חברי הוועדה נוכחים

 מנהל מח' מיחשוב ותקשורת –רונן בגים     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 : 13.11.18להלן החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 

שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

 החלטה/הערות עבור יחידה

הכנת תכנית מדידה לגן  5,265 מגדלי הגלבוע 1
 ילדים טייבה

עבודות תכנון 
 במועצה

2019102950 

 אושר. מהנדס
בעת אישור 

התב"ר הייעודי 
תועבר ההוצאה 

לתב"ר 
 המאושר.

 2ייעוץ לביסוס קרקע  24,570 קלר ישראל 2
 מגרשי כדורגל טייבה

שדרוג כביש 
טבעת 

 מוקיבלה
2021002750 

 אושר. מהנדס
בעת אישור 

התב"ר הייעודי 
תועבר ההוצאה 

לתב"ר 
 המאושר.

מדידת פנים מבנים עמל  15,210 מגדלי הגלבוע 3
עמק חרוד לצורך 
פרוגרמה ממשרד 

 החינוך לתוספת כיתות

עבודות תכנון 
 במועצה

2019102950 

 אושר. מהנדס
בעת אישור 

התב"ר הייעודי 
תועבר ההוצאה 

לתב"ר 
 המאושר.

אלבילסאן  4
 מושירה עומרי

סדנת יצירה מועדון  2,250
 קשישים סנדלה

מופת מועדון 
(2) 

1844600840 

 אושר רווחה

 השתלמויות יום העשרה לצוות 6,786 שרפרפים 5
1841000521 

 אושר רווחה

פעולות  שי למתנדבים 2,644 ציפור הנפש 6
התנדבות 

 בקהילה
1848820840 

 אושר רווחה

ניצנים חיות  7
 וחיוכים

 –חוג לשלושה גנים  13,500
 תכנית ניצנים

ניצנים 
 העשרה

1817971784 

 אושר חינוך

 שירותי דת תיקון יריעות/אוהלים 3,744 שייד פרו בע"מ 8
1851000780 

 אושר אגף שפ"ע
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שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

 החלטה/הערות עבור יחידה

י.ע.ר טכנולוגיות  9
 מתקדמות

אחזקת  12-220ממיר מתח  2,457
 מקלטים

1723000420 

 אושר ביטחון

ריסוס  יום עבודה ריסוס 1,579.5 יניב ברנט 10
 שטחים

1727000753 

 אושר ביטחון

" 2משאבה פדרולו  1,423 ח.ל. פיבין בע"מ 11
 + מצמד שטורץ10/50

 מיכלים
2020142750 

 אושר ביטחון

ציוד ספורט לפנימיית  17,519 ימית ספורט 12
כפר  –הבית לילד 

 יחזקאל

מימון משרד 
 הספורט

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

חידוש פרקט אולם  70,090 גלובל ישראל 13
 ספורט עין חרוד

הקצבת מפעל 
 הפיס

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

 

 :  הערות והנחיות הוועדה

 הועבר דו"ח במייל לחברי הוועדה. חברי הוועדה ירכזו טיפול –הזמנות פתוחות במערכת הנהח"ש  .א
 

 חשבוניות לקליטה במערכת הנהלת חשבונות. במערכת להעברת
 

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

 

  : העתקים

 לנוכחים

 מנהלת פרויקטים חכ"ל –רווית בריימוק 

 מנהלת פרויקטים אגף הכספים –מזל ביטון 

 תיוק
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